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Černošice v hlavních zprávách kvůli extrémnímu počasí
Ve čtvrtek 29. června postihly Černošice
extrémně silné přívalové deště, které
způsobily zaplavení více než padesáti
objektů (garáží, sklepů i obytných prostor) a nespočtu zahrad. Deštivé počasí
se ještě několikrát vrátilo, a nakonec
v neděli 9. července přišla silná vichřice
místy hraničící s tornádem.
V průběhu tří týdnů naše hasičská jednotka absolvovala přes 100 zásahů. V kritických chvílích
29. 6. ve městě zasahovalo celkem 16 dobrovolných jednotek a 2 profesionální. Sesuvem
svahu na železniční trať byla ohrožena bezpečnost dopravy (lepší nedomýšlet možné následky, kdyby si naše hasičská jednotka sesuvu nevšimla a nedala včas drahám pokyn k zastavení
dopravy – na cestě již byl rychlík, který by neměl
šanci včas zabrzdit). Zbytek dne vlaky jezdily
jen po jedné koleji. O necelé dva týdny později
spadla na trať velká borovice v ulici Dr. Janského
a vlaky stály v obou směrech.
Na předposlední den školy, 29. června, jsme
dlouhé měsíce připravovali zábavnou slavnost
pro děti na prostranství před školou – spousta
vystoupení, různé atrakce, zmrzlina a malování

FOTO: Petr Kubín

-- Ulice Komenského zaplavená vodou z lesa nad městem a kamením vyplaveným z lesní cesty. --

na obličej pro všechny zdarma, oceňování skokanů roku apod. Místo toho byla ve dvou budovách školy dopoledne vyhlášena preventivní
evakuace, když voda zcela zaplavila odhalené
základy nejstarší budovy, kde je v realizaci projekt odvlhčení a odizolování. Odpolední akce
byla kvůli počasí zrušena, což všechny hodně
mrzelo mimo jiné kvůli úsilí dětí, které si se svými
učiteli a vedoucími připravily krásná vystoupení.

Žáci několika tříd o den později dostali vysvědčení netradičně ve sportovní hale a pak se už
všichni rozjeli na prázdniny.
K dalším výrazným událostem daného období patřila povodňová situace na Švarcavě, pády
mnoha stromů – kombinací silného větru a podmáčené či podemleté půdy, podemletí několika
komunikací, zanešení asi 5 kilometrů splaškové
a dešťové kanalizace blátem a další.
Pokračování na str. 2.

Letní kino
Černošice
letos již popáté
Kdy: 24. – 27. srpna, vždy v 21.00
Kde: Park Berounka
Závěr letních prázdnin bude již tradičně
doprovázen čtyřdenním promítáním v černošickém Parku Berounka, a to ve dnech
24. až 27. srpna. Letošní program uvede
rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací,  
šokující životopisný thriller Snowden, typicky drsný humor i drama Quentina Tarantina
ve snímku Osm hrozných či věčná česká
komedie Marečku, podejte mi pero!  Každý
večer bude zahájen krátkými studentskými
předfilmy.
Pokračování na str. 26.
Více k pouti na str. 24 a 25.
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z radnice

-- Statná borovice, jejíž pád zastavil vlakovou dopravu v obou směrech
na několik hodin. --

-- Nánosy kamení v ulici Na Poustkách, vyplavené z příjezdové lesní
cesty k městské vodárně. --

Škody, které jen samotné město uplatní k náhradě z pojištění majetku, dosáhnou několika
milionů korun (oprava podemletých ulic, čištění
kanalizace).
K tomuto článku připojuji fotografie z řady
z těchto událostí a mnoha postižených míst –
pořídil  jsem je na mobilní telefon přímo v terénu
během těchto živelných událostí, několik dalších
dodal městský fotograf Petr Kubín.

-- Ucpaná vpust do nové dešťové kanalizace pod Dr. Janského - do budoucna mříž odstraníme. --

-- Tzv. Libušiny vodopády – poslední dům v Libušině ulici, nad ním rokle přivádějící vodu z lesů. --

Co může město udělat pro lepší ochranu
před přívalovými dešti?
Na 12. července odpoledne jsme svolali větší
jednání k řešení zjištěných problémů a snížení
rizik pro příští podobné situace. Plná ochrana
proti takovýmto klimatickým výkyvům není možná a i jen omezení jejich negativních dopadů
vyžaduje dlouhodobé úsilí a drobné úpravy na
desítkách či stovkách míst. Velkým tématem je
chybějící retence dešťové vody v horních partiích města, popřípadě v lesích nad ním – ve
spodních částech města je pak množství vody již
nezvladatelné. Aktivně se budeme věnovat také
problému, že se dešťová voda nejspíš kvůli nelegálně napojeným okapům z různých rodinných
domů dostává do splaškové kanalizace – ta na
toto vůbec není určena, nápor nemůže kapacitně zvládnout a na více místech se pak vyvalí
z kanálů kontaminovaná voda, která zaplavuje
zahrady, sklepy, studny. Na více místech problémy vznikají kvůli tomu, že historicky existující
prvky dešťové kanalizace, které jsou na soukromých zahradách, byly v některých místech zničeny nebo zrušeny. Situace je téměř neřešitelná
tam, kde byly domy či chaty postaveny v rokli
– čili v místech, která po stovky nebo tisíce let
utvářela právě dešťová voda a i nadále do nich
přirozeně stéká.
Systém dešťové kanalizace nepokrývá celé
území města – v některých ulicích je, v jiných
ne. Například celá oblast Lada na Vráži, mezi uli-

-- Zhroucená opěrná zeď v horní části Waldhauserovy ulice. --

-- „Podplav“ mokropeského nádraží. -2

z radnice

-- Pád vysokého stromu v ulici v Horce poškodil hned tři garáže vedle sebe. --

-- Identifikace problematického místa v ulici Zd. Škvora společně
s místními obyvateli. --

-- Na křižovatce Dr. Janského a Školní (u samoobsluhy) ohromný tlak dešťové vody ve
splaškové (!) kanalizaci vytlačí víko kanálu
a kontaminovaná voda pak vytéká na povrch… --

-- Voda z oblasti Horky stéká k železniční trati mimo jiné po této cestičce. --

cemi Slunečnou a Mokropeskou, je bez dešťové
kanalizace. Pro zasakování vody z ulic slouží zasakovací travnaté pásy kolem nich. Vodu z okapů rodinných domů je nutné mít svedenou do
retenčních či akumulačních nádrží na pozemku
každé stavby. Pokud by byla svedena do splaškové kanalizace, vedlo by to k ohrožení majetku
i zdraví lidí v nižších částech města. V této souvislosti naléhavě apelujeme na všechny obyvatele města, aby si prověřili, kam vlastně teče
voda z jejich okapů. Pokud byste potřebovali
poradenství v tom, jak to zjistit, nebo jak zjištěné
problémy napravit, bude městský úřad připraven
Vám poskytnout odbornou asistenci.
U časté otázky, zda bylo nebo je možné dodělat dešťovou kanalizaci do ulic a částí města, kde
dnes není, narážíme na několik zásadních problémů. Při silných deštích by se z velké plochy
města odvádělo obrovské množství vody, které
dole není kam odvést – není dostatečná kapacita dešťové kanalizace ve spodních částech
města – ani přesto, že třeba do ulice Dr. Janského jsme umístili při její rekonstrukci novou rouru

o průměru 100 cm. Na déšť, při kterém spadlo
100 litrů vody na každý čtvereční metr, žádná
dešťová kanalizace nestačí. A kdyby náhodou
tak výkonné kanalizace v obcích byly, vedlo by
to na řekách k ohromným bleskovým povodním.
Pozdějším důsledkem je pak ničivé sucho v oblastech, odkud se všechna voda odvedla. Právě
proto se již několik let v odborných kruzích, ve
veřejné sféře a také v kritériích pro čerpání evropských dotací mluví hlavně o zadržování (retenci) vody v krajině – kvůli ochraně před povodněmi a záplavami, i kvůli prevenci sucha.
Častá námitka je, že se při rekonstrukcích
místních ulic v posledních pěti letech měla všude postavit dešťová kanalizace. Není to věc, kterou bychom opomíjeli - likvidace dešťových vod
je součástí každé projektové dokumentace na
novou (!) ulici. Ale kde by nebylo dešťovou kanalizaci kam napojit, řeší se to přelivnými obrubníky a zasakovacími pásy, případně retenčními
jámami. V některých ulicích byla nová dešťová
kanalizace vybudována – např. v Pardubické,
přes pole pod školou, v Dr. Janského. Ulic, kde

-- Strom ve Waldhauserově ulici, zřejmě
nejdříve podmáčený či podemletý a následně
poražený silným větrným poryvem. --

se jen za nižší rozpočet opravoval či obnovoval
rozbitý asfaltový povrch, se to pochopitelně netýkalo.
Co už se udělalo a jaké jsou další připravené
kroky?
12. července večer schválilo zastupitelstvo
můj návrh na vyčlenění mimořádné částky 1 mil.
Kč na první opatření ke zmírnění důsledků přívalových dešťů. Samozřejmě toto bude stačit jen
na první sérii kroků a opatření. Prvním výdajem

-- Řeka dešťové vody z oblasti Horky přitéká k Radotínské ulici skrze
propustek pod tratí. --

-- Velmi silně byla letos zaplavena ulice Zd. Škvora, její napojení
na Dr. Janského, a řada nemovitostí v okolí. -3

z radnice

-- Přeplněný povrchový svod v ulici V Horce. --

byl nákup přenosných plastových protizáplavových stěn (2 x 6 metrů) pro naše hasiče, další
budou následovat.
Výběr konkrétních opatření, která budeme realizovat, připravovat nebo prověřovat
a projednávat:
- Necháváme zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu dešťové kanalizace, kterou se do
propustku pod tratí svede voda z ulic Pod Višňovkou a Dr. Janského v blízkosti železničního přejezdu. Dalším zadáním zřejmě bude nová dešťová
kanalizace v Jasmínové ulici.
- Bude sestaven nouzový plán pro preventivní
opatření Technických služeb – seznam míst a činností, kterým se bude prioritně věnovat pozornost
již v začátku přívalového deště (dnes již víme, že
tam problém nastane, takže tam pojedeme již
předem).
- Hasiči sestavili seznam ulic, kde nevhodné
parkování brání průjezdu hasičských vozů:  Kladenská, Nymburská, Majakovského, Havlíčkova,
Žatecká, Topolská od Šeříkové po Zd. Lhoty,
Větrná od Mokropeské, V Horce, Sadová… Ape-- Následky přívalového deště u černošického
kostela. --

-- Železniční přejezd na Dr. Janského zaplavený vodou hned ze dvou směrů. --

lujeme na to, aby obyvatelé těchto ulic parkovali
vozy na vlastních pozemcích nebo na ulici pouze
v souladu s pravidly silničního provozu – je třeba
zachovat prostor pro průjezd rozměrných hasičských vozů. Pokyn k řešení tohoto problému dostala také Městská policie.
- Důrazně také žádáme všechny majitele domů
a zahrad, aby zajistili ořezání zeleně, která přesahuje do ulic a omezuje průjezd hasičské techniky.
- TS prohloubí koryto potoka podél ulice K Lesíku – v minulosti nad ní byla v rokli retenční nádrž,
ale pozdější výstavbou rodinného domu byla bez
náhrady zrušena.
- Vytipujeme víka kanálů splaškové kanalizace,
kterými může při silnějších deštích vtékat dešťová voda, a nahradíme je plnými (bez odvětrání),
popř. je posuneme mimo proud vody.
- Odborný projektant prověří možnost zřízení retenčních nádrží na několika místech města – mj.
nad ulicí V Habřinách, nad ulicí Na Poustkách, na
konci Husovy ulice, pod Kladenskou aj.
- Oslovili jsme Správu železniční dopravní cesty
s žádostí o přehodnocení počtu a kapacity propustků v rámci projektu celkové rekonstrukce/
optimalizace železniční trati – bylo již obratem
přislíbeno!
- Právní odbor a stavební úřad prověří možnost
zajištění přístupu města k historicky existujícím prvkům dešťové kanalizace na soukromých zahradách
(dříve se nezřizovala věcná břemena a takovéto
stavby nejsou zaneseny v katastru nemovitostí).
- Stavební úřad se bude věnovat problematice
nepovolených svodů dešťové vody do splaškové
kanalizace.
- Upravíme na více místech příkop podél ulice
Dr. Janského v části u mokropeského nádraží
(některé úpravy již provedeny, další se připravují).

- Na více místech dojde k menším úpravám komunikace, obrubníku, dešťového svodu aj.
- Majitelům nemovitostí v rokli v Habřinách nabídneme podporu města formou dodávky materiálu na uložení kapacitnější dešťové kanalizace
přes jejich pozemky, pokud budou souhlasit se
zřízením věcného břemene pro město kvůli zajištění budoucí kontroly a údržby.
- Možné úpravy pro zvýšení retence vody promítneme do aktuálního projednávání změny
územního plánu.
- Zaktualizujeme mapu stávající dešťové kanalizace a převedeme ji do digitální podoby, následně ji doplníme do interaktivního mapového
systému G-obec na městském webu.
- A ani tento výčet není kompletní…
Problematice lepší ochrany před přívalovými
dešti, kterých může s postupujícími klimatickými změnami bohužel přibývat, se kromě vedení
města nyní ve větší či menší míře věnuje Odbor
investic a správy majetku, Odbor Technické služby, Stavební úřad, Odbor územního plánování,
poradenská firma AquaConsult, externí projektant ing. Šetelík, velitel jednotky SDH Mokropsy,
projektová manažerka pro dotace a další…
Přes všechno řečené a přes všechno úsilí
ale bude trvat, a stát nemalé peníze, než se na
některých místech podaří situaci aspoň trochu
zlepšit. Nejde za pár týdnů změnit to, že se celá
dlouhá desetiletí naše město vyvíjelo způsobem,
který na možnost takovýchto živelných pohrom
asi nebral zřetel, a že přes veškeré naše úsilí
bude příroda vždy tak jako tak silnější.
S přáním klidného zbytku léta již bez živelných
pohrom,
Filip Kořínek
FOTO: Filip Kořínek a Petr Kubín

-- Sesuv svahu ve spodní části ulice Pod Višňovkou – došlo k němu poté,
co o 200 metrů výše praskla šachta splaškové kanalizace, roztržená přívalem dešťové vody (která by v ní vůbec neměla být). --

-- Přeplněný potůček vedle ulice K Lesíku poblíž základní školy. -4

z radnice

Jednou větou...
• Ministerstvo životního prostředí čtyřstránkovým dopisem odpovědělo na moji iniciativu, podpořenou před dvěma roky společným stanoviskem celého svazku obcí Region Dolní Berounka
(RDB), ohledně nechtěného zařazení řeky Berounky mezi dopravně využitelné vodní cesty záměru možného splavnění pro motorové lodě.
Zaslal jsem jej ministru R. Brabcovi (ANO) znovu
po osobním setkání při nedávném slavnostním
otevření jezu. Odpověď podrobně vypisuje nevýhody a rizika splavnění vodních toků, ale v závěru
dává od věci ruce pryč s tím, že by změnu zákona měl navrhnout někdo jiný. To je trochu zklamání. Naštestí se zákonodárné iniciativy na můj
popud asi ujme Středočeský kraj a posunu jsme
dosáhli i v jednání s Ministerstvem dopravy, tak
snad uspějeme a údolí Berounky ochráníme.
• Se začátkem prázdnin se Černošice hned
dvakrát dostaly do hlavních televizních zpráv jako
obec významně postižená přívalovým deštěm
a větrnou smrští. Dvakrát byla přerušena doprava
na trati, byly zaplaveny desítky nemovitostí, padajícími stromy poškozeno několik staveb a automobilů. Naštestí aspoň nedošlo k žádnému
úrazu.
• V základní škole proběhla preventivní evakuace části dětí do sportovní haly, když přívalové
deště zaplavily základy nejstarší budovy B, které
byly právě odhaleny kvůli jejich odvlhčení a odizolování. Dlouho připravované zábavné odpoledne na oslavu zakončení školního roku se bohužel
za této situace muselo 29. června na poslední
chvíli zrušit. Skokanům a jedničkářům jsme jejich
ocenění předali o den později buď ve sportovní
hale, nebo přímo v jejich třídách.
• Až v pátek 14. 7. naše dobrovolná hasičská
jednotka poprvé po třech týdnech neměla ani
jeden výjezd – za uvedené období kvůli extrémnímu počastí napočítala 115 zásahů.
• Policie ČR nadále vyšetřuje tragickou nehodu,

při které padající větev topolu smrtelně zranila
projíždějícího německého cyklistu – k výslechu
byli předvoláni i zástupci města, včetně starosty.
• Odpadová pracovní skupina svazku obcí Region Dolní Berounka (RDB) se znovu sešla k přípravě výběrového řízení na svoz odpadu – od
1. července 2019 chceme svoz odpadu mít zajištěný společně.
• Sokol Černošice požádal město o podporu,
kdyby konečně získal dotaci na přístavbu a rekonstrukci sokolovny. Podmínky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy se totiž změnily
tak, že spoluúčast žadatele nyní musí činit 40 %
nákladů – a na to by Sokol ani s bankovním úvěrem neměl. Zastupitelé vyjádřili na červencovém zasedání - zatím neoficiálně – jednoznačný
souhlas.
• V Černošicích končí svoji činnost po devíti
letech kazatel Církve bratrské, pan Pavel Paluchník, a přechází do jiného působiště v České
republice.
• Zastupitelstvo zahájilo projednání strategického plánu na období 2017-2022, jeho schválení
se předpokládá na příštím zasedání, 6. září.
• Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
zatím nepravomocně nařídil městskému úřadu
Černošice ukončit pořizování kamerového záznamu v místnosti, kde klienti autoškol - uchazeči
o řidičské oprávnění - absolvují zkoušky, a udělil
nám pokutu, a to i přesto, že kamerový systém
máme u ÚOOÚ řádně registrovaný včetně vymezení účelu. Toto opatření jsme zavedli jako
součást dlouhodobé snahy předcházet korupci
a vyvrátit či potvrdit informace o nestandardním
průběhu zkoušek, kvůli kterým jsme v minulosti
dokonce podali trestní oznámení. Nadále máme
za to, že společenský zájem na korektním průběhu zkoušek uchazečů o řidičský průkaz v rámci
nám svěřeného výkonu státní správy zde převládá nad zájmem o ochranu osobních údajů. Rozhodnutí v opačném smyslu hodláme napadnout.
Městský úřad Černošice již řadu měsíců z vlastní
iniciativy spolupracuje s Ministerstvem dopravy

Tísňové linky

Technické a havarijní služby

112

Tísňová volání - centrální číslo

158

Policie

840 850 860	 Poruchy dodávky elektřiny
(ČEZ Distribuce)

155

Záchranná služba

150

Hasiči - centrální číslo

156

Městská policie - centrální číslo MP

606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
ve středu 6. 9. v 19.00 v Club Kině

SMS rozhlas

Důležitá telefonní čísla
602 324 785  	Poruchy vodovody
a kanalizace (Aquaconsult)
1239		

na zlepšení systému zkoušek autoškol po celé
republice a možnost pořizování kamerového záznamu je důležitým prvkem zvažovaných opatření, které na základě naší zkušenosti chtějí zavést
i další úřady, které náš spor s ÚOOÚ bedlivě sledují a vyslovují nám podporu.
• Středočeský kraj přistoupil k „předání staveniště“ – dlouho očekávaná rekonstrukce krajské
silnice II/115 bude brzy zahájena, a to úsekem
z Černošic na Dobřichovice.
• Rada města se shodla, že dnes jednosměrná
část ulice K Lesíku by po dokončení atletického
oválu a jeho příslušenství měla být vrácena opět
do obousměrného provozu.
• Na mimořádné schůzi 19. 7. rada města schválila zakázku za 1,3 mil. Kč na vyčištění cca 5 km
kanalizace od nánosů po nedávných přívalových
deštích a v několika ulicích provedení kamerové
zkoušky, současně i další zakázku za 1,2 mil. Kč
na opravu zcela podemleté Waldhauserovy ulice
(v délce asi 300 metrů). V obou případech budeme náklady uplatňovat z pojištění majetku. Za 53
tis. Kč vč. DPH město objedná projekt dešťové
kanalizace pro spodní část ulice Pod Ptáčnicí
a za 63 tisíc nakoupíme mobilní protizáplavové
zábrany BoxWall - toto bude první výdaj, bude
financován z peněz mimořádně uvolněných zastupitelstvem.
• V příštím čísle Informačního listu najdete
článek o pravidlech a možnostech zadržování srážkových vod na vlastním pozemku – jde
o klíčovou součást ochrany nižších partií města před
záplavami.
• S přáním hezkých letních dní,

Poruchy plyn (RWE)

800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení  
(Eltodo)
724 126 770	Zprávy o závadách a nedostatcích ve městě (také na:
problem@mestocernosice.cz)

Jak se k odběru zpráv přihlásit?
Nechte si zasílat všechny důležité místní informace
přímo na svůj mobilní telefon.  Přihlášení je jednoduché. Můžete buď zaslat SMS zprávu ve tvaru „SMS
rozhlas“ na číslo 607 015 369, nebo ještě lépe poslat email s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@mestocernosice.cz.
Budete pak od nás dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody, pozvánky na významné kulturní a jiné akce ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň
a další).
Zprávy budou přicházet z čísel 777 081 532,
720 978 908, 725 512 449.
V budoucnosti bychom systém chtěli vylepšit
o možnosti výběru typu zpráv dle zájmů odběratelů.
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AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PODZIM 2017
23. 9.
n

8:00 – 12:00

Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha U Vávrů) n
n U Mašitů (Jičínská) n Mokropsy (Šeříková) n

30. 9.
n

8:00 – 12:00

Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela) n

7. 10.

8:00 – 12:00

Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n
n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty) n
n

-- Město zakoupilo nové příkopové rameno na
sekání trávy - velký pomocník. --

14. 10.

Zprávy
z městské
policie
Noční projížďka
Jedenáctého července okolo třetí hodiny
ranní byla hlídka MP upozorněna na vozidlo
projíždějící vysokou rychlostí z Letů směrem
na Černošice. Strážníci pojali podezření na
řidiče pod vlivem alkoholu. Netrvalo dlouho
a hlídka zaznamenala průjezd tohoto vozidla. Vozidlo bylo následně hlídkou zastaveno a řidič se podrobil orientační dechové
zkoušce s pozitivním výsledkem 0,66 ‰.
Na místo byla proto přivolána hlídka PČR,
která si věc převzala.

Elektrosoučástky
Dne 7. 7. 2017 v cca 9.15 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v okolí sběrného místa
na elektroodpad v ul. Poštovní, Černošice
se nachází dvě osoby, které vyndávají věci
z kontejneru. Po příjezdu na místo strážníci
muže a ženu ztotožnili. Muž procházel pátráním jako osoba hledaná PČR. Z tohoto
důvodu byl převezen na OO PČR do Řevnic, kde si ho policisté převzali k dalšímu
šetření.

Dopravní nehoda
26. 6. 2017 v půl dvanácté dopoledne byla
hlídka MP požádána operačním střediskem
PČR o součinnost ve věci dopravní nehody
v ul. Slunečná v Černošicích. Došlo zde ke
střetu vozidla Suzuki, jehož řidič naboural
do zaparkovaného vozidla Multicar. Vše se
naštestí obešlo bez zranění, ale řidič vozidla Suzuki byl značně zmatený a s hlídkou
jen velmi ztěžka komunikoval. Na místo byla
tedy přivolána RZS. Strážníci zde usměrňovali provoz do vyšetření nehody PČR.  
Jan Dvořák,
zástupce ředitele MP Černošice
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n

21. 10.
n

8:00 – 12:00

Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice) n
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (Jansova)n

8:00 – 12:00

Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách n

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat 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.

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech
(viz tabulka), a to vždy

v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.), na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

SRPEN – PROSINEC 2017

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
Osada Lavičky

datum

22. 7.

19. 8.

16. 9.

14. 10.

11. 11.

29. 7.

26. 8.

23. 9.

21. 10.

18. 11.

5. 8.

2. 9.

30. 9.

28. 10.

25. 11.

12. 8.

9. 9.

7. 10.

4. 11.

2. 12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. číslo 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.

z radnice

Z 96. jednání Rady města Černošice ze dne 19. 6. 2017
Odbor investic a správy majetku
• Výkon funkce TDI a BOZP ke stavebním
akcím Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice-Komenského a Výměna vnitřních
rozvodů vody a kanalizace v ZŠ ČernošiceKomenského
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na výkon funkce
TDI a BOZP ke stavebním akcím „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice-Komenského“
a „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace
v ZŠ Černošice-Komenského“, ruší usnesení
Rady města č. R/92/12/2017 ze dne 24. 4.
2017, bod I. 2 a a II. 2 o schválení přímého
oslovení jednoho dodavatele; souhlasí s cenovou nabídkou   CEDE Studio, s.r.o., IČ:
26764822, Senovážná 966/6, 110 00 Praha
1, na výkon funkce TDI a BOZP pro výše uvedené stavby na základě dobrých zkušeností
s již vykonanými službami za 40.000 Kč bez
DPH měsíčně; schvaluje 1) uzavření příkazní
smlouvy (CES 221/2017) mezi   CEDE Studiem, s.r.o. a městem Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbám „Výměna tepelného
zdroje v ZŠ Černošice-Komenského“ a „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ
Černošice-Komenského“, 2) rozpočtové opatření č. 43.
• Dodávka a montáž okenních žaluzií na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy - informace o stavu poptávkového řízení
Rada města Černošice bere na vědomí informace o tom, že v rámci zakázky na „Dodávku
a montáž okenních žaluzií na východní a jižní
straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“ nebyla ani napotřetí přijata žádná nabídka; ukládá
odboru investic a správy majetku zařadit uvedenou investiční akci plánu investic na rok 2018.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošicevýzva k podání nabídek v otevřeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby,
výzva k podání nabídek ( zakázka malého
rozsahu) pro výkon funkce TDI a BOZP a výkon AD
Rada města Černošice souhlasí:
1.  s realizací veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“
2.  s výzvou k podání nabídky na výkon funkce
TDI a BOZP k výše uvedené stavbě
3.  s výzvou k podání nabídky na výkon AD k výše
uvedené stavbě
4.  s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele
stavby dne 31. 7. 2017 od 9:30 hodin
5.  s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výkon funkce TDI,
BOZP a AD dne 31. 7. 2017 od 10:30 hodin;
dále schvaluje:
1.  výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 328/2017) k veřejné zakázce
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“
2.   výzvu k podání nabídky a návrh příkazní
smlouvy (CES č. 330/2017) na výkon funkce
TDI a BOZP k výše uvedené stavbě
3.  postup dle části III. odst. 5 vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení 4 dodavatelů služeb na výkon funkce TDI
a BOZP k výše uvedené stavbě
4.   výzvu k podání nabídky a návrh příkazní

smlouvy (CES č. 331/2017) na výkon funkce
AD k výše uvedené stavbě
5.  postup dle části III. odst. 5 vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení projekční kanceláře rala s.r.o., člen společnosti ra15, IČ:27218015, Kamenice- Kostelec
u křížku 180, 251 68 Kamenice, zastoupené
ing. arch. Radkem Lampou a ing. Liborem Hrdouškem, která zpracovala projektovou dokumentaci s názvem „Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice“ a dle které se realizuje toto
výběrové řízení k předložení nabídky na výkon
funkce AD.
• Chladící skříně do CAFÉ VERA
Rada města Černošice bere na vědomí
požadavek na dovybavení prostor Cafe Vera
chladící cukrárenskou vitrínou a chladící skříní;
souhlasí:
1.  s dodáním chladící skříně MALTA 1 za částku
30.990,00 Kč bez DPH a chladící vitríny CUBE
1.3W 3P za částku 69.990,00 Kč bez DPH od
společnosti IGLOO Technika s.r.o. se sídlem
Návsí 1087, 739 92 Návsí, IČ 28578945 do
prostoru Café Vera
2.  s vystavením objednávky na dodávku výrobků
specifikovaných v bodě II. (smlouvu není možné
s tímto dodavatelem obchodujícím na webových
portálech uzavřít)
3.  se změnou rozpisu rozpočtu č. 25.
• Smlouva č. 325/2017 o zřízení služebnosti cesty a stezky (cyklostezka v ul. Ke skále),
Smlouva č. 326/2017 o zřízení služebnosti
cesty a stezky (cyklostezka v lokalitě Pod
Hladkou skalou) a Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě č. 49524/2011 ze dne 26. 08.
2011
Rada města Černošice schvaluje:
1.  bezúplatnou smlouvu č.325/2017 mezi městem Černošice a Svazkem obcí - Region Dolní
Berounka, IČO: 70566984, sídlem: Městys
Karlštejn, Karlštejn 185, PSČ: 26718 o zřízení služebnosti cesty a stezky dle GP č.491285/2016 k pozemku parc.č. 5856/1 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
v ul. Ke skále
2.   bezúplatnou smlouvu č.326/2017 mezi
městem Černošice a Svazkem obcí - Region Dolní Berounka, IČO: 70566984, sídlem:
Městys Karlštejn, Karlštejn 185, PSČ: 26718
o zřízení služebnosti cesty a stezky dle GP
č. 4914-89/2016 a č. 4915-89/2016 k pozemkům parc. č. 5363/2, parc. č. 5475/20, parc.
č. 5475/24 a prac. č. 6176/4 všechny v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
v lokalitě Pod Hladkou skalou
3.   dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě
č. 49524/2011 ze dne 26. 08. 2011 mezi městem Černošice a Svazkem obcí - Region Dolní
Berounka, IČO: 70566984, sídlem: Městys
Karlštejn, Karlštejn 185, PSČ: 267 18, kterým
se upravuje doba trvání smlouvy a provozní fáze
projektu „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“ dle skutečnosti.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod a ke Smlouvě o dodávce pitné
vody pro čerpací stanici pohonných hmot
v Radotínské ulici
Rada města Černošice souhlasí:
1.  s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce pitné vody pro čerpací stanici pohonných
hmot v Radotínské ulici se společností VS Pet-

rol, s.r.o., IČ: 6468590, Španielova 1701/52a,
163 00 Praha 6
2.  s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod z čerpací stanice pohonných hmot v Radotínské ulici se společností
VS Petrol, s.r.o., IČ: 6468590, Španielova
1701/52a, 163 00 Praha 6.
• Žádost o prodloužení nájmu bytu č. x, Slunečná xxx
Rada města Černošice souhlasí:
1.   s prodloužením nájmu bytu č. x v domě
č.p. xxx ve Slunečné ulici o jeden rok, t.j. do
30.6.2018
2.  s uzavřením dodatku č. 2 (CES 360/2015/2)
k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2015 s paní M.
N., xxx, 252 28 Černošice
• Žádost o vyjádření města k vybudování
nové vodovodní přípojky pro zimní stadion
(žadatel SK Černošice, z.s.)
Rada města Černošice souhlasí s vybudováním nové vodovodní přípojky k zimnímu stadionu z Riegrova ulice podle předloženého návrhu
doručeného dne 18. 5. 2017 za předpokladu
dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č.
2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9. 11. 2009
a doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze
dne 26. 11. 2012.
• Kanalizační a vodovodní přípojka na pozemek č. 2657/31
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o nutnosti vybudování kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 2657/31;
souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,
IČ: 18626084, se sídlem: Náchodská 2421,
Praha 9 na realizaci stavby dle bodu I. za cenu
212.423,48 Kč bez DPH, 2) s udělení výjimky
dle vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek, části třetí, bodu 4.1 a 4.2 (důvodem je
možnost realizace pouze jedním zhotovitelem,
který současně provádí výstavbu infrastruktury
v dané lokalitě a do jehož díla se navrhuje výstavbou přípojek zasáhnout); schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES 337/2017) mezi společností Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r.o. a městem Černošice na provedení kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek č. parc.
2657/31, 2) rozpočtové opatření č. 45.
• Žádost o odpuštění části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí žádosti o odpuštění části stočného vzhledem
k poruše bojleru; souhlasí 1) s odpuštěním části stočného ve výši 6.151 Kč za dobu poruchy
bojleru v domě č.p. xxx v Karlštejnské ulici, 2)
s odpuštěním části stočného ve výši 6.564 Kč
za dobu poruchy bojleru v domě č.p. xxx v Mánesově ulici.
• Žádost o umístění dopravního zrcadla
v křižovatce ulic Puškinova - Střední
Rada města Černošice nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla v křižovatce ulic Puškinova a Střední, Černošice.
• Záměr darovat nově vzniklý pozemek
parc. č. 396/31 o výměře 19 m2 v obci a k.ú.
Černošice, ul. Komenského
Rada města Černošice souhlasí se záměrem
darovat zpět část pozemku parc. č. 396/10
oddělenou na základě geometrického plánu č.
4955-22/2017 označenou parc. č. 396/31
o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul.
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z radnice
Komenského, majitelům domu s č.p. xx; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
záměr tohoto daru.
Odbor územního plánování
• Výběr dodavatele Zpracování Změny č. 2
ÚP Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na výběr
dodavatele Zpracování Změny č. 2 ÚP Černošice; souhlasí 1) s výběrem dodavatele Ing. arch.
Veroniky Šindlerové, Ph.D., IČ 71843647, bytem Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most, 2)
s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 338/2017
s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., IČ
71843647, se sídlem Jaroslava Haška 1051/5,
434 01 Most za cenu 337.000 Kč bez DPH.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 44 a Změna rozpisu rozpočtu č. 24
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 44 a změnu rozpisu rozpočtu č. 24.
Odbor informatiky
• Nákup 2 kusů multifunkčních zařízení
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s uzavřením smlouvy CES 333/2017
mezi městem Černošice a Digital Copiers
s.r.o., Vídeňská 440/11, Praha 4 - Kunratice,
148 00, IČ: 25722581, jejímž předmětem je
nákup 2 ks multifunčních zařízení, a to za celkovou cenu 55.960 Kč bez DPH (67711,60 Kč
s DPH).
• Prodloužení licencí zálohovacího systému
Veritas
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o otevírání a posouzení nabídek; souhlasí

s uzavřením smlouvy CES 346/2017 s uchazečem poř. č. 1., POLYSOFT, s.r.o., U Jankovky
783/6, Praha 5 - Radotín, za celkovou cenu
52.800,00 Kč bez DPH (63.888 Kč s DPH).
• Posílení radio spoje - ZŠ
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle
čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s objednávkou H.I.Servis s.r.o., Antala Staška 32,
Praha 4, 140 02, IČ: 25053442, jejímž předmětem je dodávka radio spoje vč. příslušenství
za celkovou cenu 49.700 Kč bez DPH (60.137
Kč s DPH).
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Nájemní smlouvy – Hala Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje 1) text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro
pravidelný nájem, 2) text vzoru Nájemní smlouvy
Haly Věry Čáslavské pro krátkodobý jednorázový nájem;  pověřuje vedoucího odboru školství,
kultury a cestovního ruchu MěÚ Černošice uzavíráním a podepisováním smluv.
• Navýšení kapacity MŠ Barevný ostrov,
p.o
Rada města Černošice souhlasí s navýšením kapacity MŠ Barevný ostrov, p.o. se sídlem Pod ptáčnicí 2158, 252 28 Černošice (IČ:
72550929) na počet dětí 78, a to na základě
žádosti Andrey Červenková, ředitelky této příspěvkové organizace.
Odbor vedení města
• Program 23. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program
23. zasedání zastupitelstva města.

Odbor životního prostředí
• Zpracování lesních hospodářských osnov
Černošice, zařizovací obvod Mníšek
Rada města Černošice schvaluje text Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování
lesní hospodářské osnovy platné pro rok 2017.
Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány
pro zařizovací obvod Mníšek.
Odbor obecní živnostenský úřad
• Propagace Jednotného kontaktního místa
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu
CES 339/2017 mezi městem Černošice a Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, IČO: 26168685, jejímž předmětem je provedení reklamní kampaně JKM, služby v celkové
výši 49.126 Kč vč. DPH budou hrazeny z dotace
na činnost JKM, 2) uzavření smlouvy v rozsahu
II. kategorie vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek s jediným uchazečem.
Správní odbor
• Určení místa a stanovení doby pro sňatečný obřad dle § 663 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Rada města Černošice určuje místo a dobu
pro sňatečný obřad dle § 663 z. č. 89/2012
občanský zákoník:
a) Černošice, Střední 403 (ZUŠ), každý pátek
od ledna do listopadu běžného roku, od 9.00 –
12.00 hod.
b) Černošice, Riegrova 1209, každý pátek od
ledna do prosince běžného roku, od 9.00 –
12.00 hod.
V jiné dny lze obřad uskutečnit za správní poplatek 1.000 Kč a za předpokladu, že úřad bude
schopen zajistit organizační nutnosti.

Z 97. mimořádného jednání Rady města Černošice (21. 6. 2017)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - výběr dodavatele stavby, výkon funkce TDI a BOZP,
výkon funkce AD
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele
stavby „Sportovní areál u ZŠ Černošice“ včetně
výkonu funkce TDI a BOZP a dále výkonu funkce AD k uvedené stavbě; souhlasí 1. s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti PORR a.s, IČ:
43005560, se sídlem: Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 - Strašnice, na realizaci stavby
„Sportovní areál u ZŠ Černošice“ za celkovou
cenu 19.761.920,27 Kč bez DPH, 2. s nabídkou společnosti Sportovní projekty s.r.o., IČ:

27060659, se sídlem Sokolovská 87/95, 186
00 Praha 8, na výkon funkce autorského dozoru na stavbě „Sportovní areál u ZŠ Černošice“
za cenu 500 Kč bez DPH/hod. v max. rozsahu
140 hodin; schvaluje 1. uzavření smlouvy o dílo
(CES č. 235/2017) mezi společností PORR a.s.
a městem Černošice na provedení stavby „ Sportovní areál u ZŠ Černošice“, 2. uzavření příkazní
smlouvy (CES č. 237/2017) mezi společností
Sportovní projekty s.r.o. a městem Černošice
na výkon funkce autorského dozoru na stavbě „
Sportovní areál u ZŠ Černošice“; ruší veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon funkce technického dozoru investora a výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na akci Sportovní areál u ZŠ Černošice“
v souladu s bodem IX. zadávací dokumentace;
ukládá Odboru investic a správy majetku 1.
informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky, 2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES č.
235/2017 s vybraným dodavatelem, 3. zajistit
uzavření příkazní smlouvy CES č. 237/2017
s vybraným dodavatelem, 4. oslovit společnost
Vejvoda, spol. s r.o. s žádostí o zaslání nové
cenové nabídky na výkon funkce technického
dozoru investora a výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci
Sportovní areál u ZŠ Černošice.

Z 98. jednání Rady města Černošice (10. 7. 2017)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
• Jmenování nového člena stavební komise
Rada města Černošice jmenuje Jana Faru členem stavební komise od 1. 8. 2017.
• Rekonstrukce silnice II/115 - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na TDS a BOZP
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (CES 277/2017/1) ke smlouvě o dílo
„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice TDS +
BOZP“ na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění rekonstrukce silnice II/115
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mezi městem Černošice a Středočeským krajem
jako objednateli a poskytovatelem společností
REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, který se týká změn
ve stanovení oprávněných zástupců objednatele
a uvedení interních předpisů pro stavby KSÚS
Středočeského kraje, podle kterých se dodavatel zavazuje postupovat; ukládá Odboru investic
a správy majetku zajistit uzavření dodatku č. I.
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - výkon
funkce technického dozoru investora a výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Rada města Černošice bere na vědomí informace o výběrovém řízení na výkon funkce TDI
a BOZP k akci Sportovní areál u ZŠ Černošice;
souhlasí s novou cenovou nabídkou společnosti
Vejvoda, spol. s r.o. na výkon funkce TDI a BOZP
pro výše uvedenou akci za celkovou cenu 29.000
Kč bez DPH měsíčně; schvaluje uzavření příkazní smlouvy (CES 236/2017) mezi společností
Vejvoda, spol. s r.o. a městem Černošice na vý-

z radnice
kon funkce TDI a BOZP k akci „Sportovní areál
u ZŠ Černošice“; ukládá Odboru investic a správy majetku zajistit uzavření příkazní smlouvy (CES
236/2017) se společností Vejvoda, spol. s r.o.
• Nabídka na zpracování dopravní studie lokality Na Pískách
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU spol. s.r.o., IČ
49613481, sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00
Praha 10, na zpracování dopravního řešení lokality Na Pískách za cenu 30.000 Kč bez DPH;
ukládá Odboru investic a správy majetku vystavit
objednávku.
• Oprava šnekového dopravníku v ČOV
v Černošicích
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše šnekového dopravníku u hrubých česlí v ČOV; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti VODA CZ, s.r.o., IČ: 25969692,
sídlo: Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové
na dodávku a montáž nové šnekovnice za cenu
40.307,50 Kč; ukládá Odboru investic a správy
majetku zajistit objednávku.
• Čištění čerpacích stanic kanalizace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o pravidelném čištění čtyř čerpacích stanic
kanalizační sítě; souhlasí s uhrazením faktury ve
výši 38.737 Kč vč. DPH za čištění čerpacích stanic kanalizace; ukládá Odboru investic a správy
majetku zajistit uhrazení faktury.
• Kupní smlouva č. 352/2017 na prodej
štěrkodrti
Rada města Černošice souhlasí s prodejem
stěrkodrti v objemu 325,22 t za cenu 69.694,65
Kč bez DPH společnost TALLWIDE s.r.o., IČO:
01645072, sídlo: Chrudimská 768, 252 28 Černošice; schvaluje kupní smlouvu č.352/2017 se
společností TALLWIDE s.r.o.; ukládá Odboru investic a správy majetku realizovat toto usnesení.
• Doplnění 3 ks dřevěných sedáků na poklopy kanalizačních šachet u cyklostezky
v Černošicích
Rada města Černošice souhlasí 1. s doplněním 3 ks dřevěných sedáků na poklopy kanalizačních šachet u cyklostezky v Černošicích, 2. s nabídkou PPZ - truhlářství, s.r.o., IČ: 27266567,
sídlem Ploskovice 104, 41142 Ploskovice na
výrobu, dopravu a montáž sedáků za celkovou
cenu 78.515 Kč bez DPH, 3. s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 354/2017; ukládá Odboru investic a správy majetku realizovat toto usnesení.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice
- úprava výzvy k podání nabídky pro výkon
funkce AD
Rada města Černošice souhlasí s úpravou textu výzvy k podání nabídky na výkon AD pro stavbu
mateřská škola v Husově ulici, Černošice; schvaluje nové znění výzvy k podání nabídky na výkon
funkce AD k výše uvedené stavbě; ukládá Odboru investic a správy majetku realizovat zadávací
řízení pro výkon funkce AD.
• Žádost o umístění reklamních tabulí na
podporu politické strany v souvislosti s parlamentními volbami v říjnu 2017
Rada města Černošice nesouhlasí s umístěním 11 ks reklamních tabulí na podporu politické
strany REALISTÉ v souvislosti s parlamentními
volbami v říjnu 2017 na veřejných prostranstvích;
ukládá Odboru investic a správy majetku informovat žadatele o přijatém usnesení.
• Žádost o odpuštění stočného
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
o odpuštění části dlužné částky vzhledem k poruše vodovodního potrubí; doporučuje zastupitel-

stvu města projednat a schválit prominutí stočného ve výši 45.826,36 Kč za dobu, kdy dům č.p.
xx v Radotínské ulici nebyl obýván a došlo k havárii vodovodního potrubí, za podmínky, že vodné
bude uhrazeno v plné výši 43.822,23 Kč.
• Projektová dokumentace pro realizaci
stavby Odvodňovací potrubí pro povodňové
vody - ul. Radotínská podél ČOV
Rada města Černošice souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na vyhotovení projektové
dokumentace pro realizaci stavby odvodňovacího
potrubí pro povodňové vody společnosti Šetelík
Oliva s.r.o., IČ: 28429036, se sídlem Ostružinová 2105, 252 28 Černošice za celkovou
cenu 30.250 Kč s DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 47; ukládá Odboru investic a správy
majetku vystavit objednávku, Finančnímu odboru
zapracovat RO č. 47 do rozpočtu města.
ÚSEK PRÁVNÍ
• Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Řitka
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků č. CES 375/2017, kterou se přenáší na město Černošice z obce Řitka,
IČ: 00241644, sídlem Na Návsi 54, 252 03 Řitka veškerá příslušnost k projednávání přestupků;
doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto
veřejnoprávní smlouvu.
ODBOR INFORMATIKY
• Pořízení VITA - Vyvlastňování
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
sw VITA - Vyvlastňování, a to od společnosti VITA
software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha
6, IČ: 61060631 za celkovou cenu 27.894 Kč
bez DPH (33.751,74 Kč s DPH); ukládá Odboru
informatiky vystavit objednávku.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
• Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
Topolská na školní rok 2017/18
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z počtu dětí v MŠ Černošice, Topolská
518, IČ: 75008173, na školní rok 2017/18 na
požadovaný počet 16 dětí ve 2. třídě dle žádosti
paní Kateřiny Mandové, ředitelky.
• Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Rada města Černošice schvaluje odměny
ředitelkám příspěvkových organizací zřízených
městem Černošice dle přílohy tohoto usnesení;
ukládá Odboru školství, kultury a cestovního ruchu informovat ředitelky příspěvkových organizací zřízených městem Černošice o stanovení výše
odměn.
• Výpůjčka automobilu LDV pro ZŠ Černošice
Rada města Černošice souhlasí s občasným
bezplatným zapůjčením dodávky LDV ZŠ Černošice; schvaluje smlouvu CES č.382/2017 o výpůjčce automobilu mezi městem Černošice a Základní školou Černošice se sídlem Černošice, Pod
Školou 447, okres Praha-západ, PSČ 25228.
• Ochranný povrch pro halu VČ
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu OŠKCR a souhlasí se zařazením této investice do rozpočtu pro rok 2018.
• Odkup dvou lednic pro Café Vera
Rada města Černošice souhlasí s odkupem
dvou starších lednic značky Gorenje pro Café Vera
za celkovou cenu 3.000 Kč; schvaluje kupní
smlouvu CES č.368/2017 mezi městem Černoši-

ce a společností U Zavinuté Emy s.r.o. se sídlem:
Sportovní 304, 252 03 Řitka IČ: 28240901.
• Žádost o výjimku z ceny pronájmu Haly
Věry Čáslavské pro SK Černošice na sezónu
2017/18
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky ve formě zvýhodněné ceny pronájmu Haly
Věry Čáslavské v sezóně 2017/18 pro dětský oddíl kopané SK Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova 1244, 252 28 Černošice, IČ: 47005246.
• Ozvučení Club Kino Černošice
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 z počtu předložených nabídek pro nákup ozvučovacího systému
do Club Kina; schvaluje 1. výběr dodavatele
Vladimír Wildt, Za poštou 702/5, 100 00, Praha
- Strašnice, IČ 15943828 na základě nabídky za
celkovou cenu 383.115 Kč bez DPH, 463.569
s DPH, 2. kupní smlouvu č. CES 383/2017 se
společností Vladimír Wildt, Za poštou 702/5,
100 00, Praha - Strašnice, IČ 15943828, pro
dodání ozvučení do Club Kina za celkovou cenu
383.115 Kč bez DPH, 463.569 s DPH, 3. změnu
rozpisu rozpočtu č. 28; ukládá Odboru školství,
kultury a cestovního ruchu realizovat toto usnesení a Finančnímu odboru realizovat ZRR č. 28.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup
posypové průmyslové soli
Rada města Černošice schvaluje 1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod
názvem „Nákup posypové průmyslové soli“, 2.
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup posypové průmyslové soli“; jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Renáta Petelíková, Ivan
Jerling, Monika Formáčková, náhradník Magdalena Košťáková.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
• Smlouva CES 381/2017 o poskytování služeb k EZS pro město Černošice
Rada města Černošice schvaluje návrh smlouvy CES č. 381/2017 s p. Jaroslavem Svobodou
IČ: 62989481, Kamýk nad Vltavou 262 63; souhlasí s podepsáním smlouvy CES č. 381/2017
s p. Jaroslavem Svobodou IČ: 62989481, Kamýk nad Vltavou 262 63; ukládá Odboru investic a správy majetku zajištění podpisu smlouvy
CES č. 381/2017 s p. Jaroslavem Svobodou IČ:
62989481, Kamýk nad Vltavou 262 63.
• Veřejná zakázka na nákup xeroxového papíru 2017 - 2018
Rada města Černošice schvaluje 1. vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Nákup xeroxového papíru 2017 - 2018“,
2. výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup xeroxového papíru 2017 - 2018“;
jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Václav Chalupecký, Danko Kaplan, David Hušek, náhradníci Martin Šebek, Ondřej Gerstendörfer; pověřuje komisi posouzením
kvalifikace uchazečů; stanoví, že tato komise je
komisí pro otevírání obálek.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Smlouva o poskytování pracovně-lékařské služby uzavřené dle zák. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách a dle
zákona 82/2012 Sb., § 1746 odst. 2 občanského zákoníku
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
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z radnice
smlouvy o poskytování pracovně-lékařské služby
uzavřené dle zák. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách a dle zákona 82/2012
Sb., § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (CES
363/2017) mezi městem Černošice, jako „objednatelem“ a Soukromou ordinací Černošice –
MUDr. Jiřím Poňkou, CSc. (poskytovatelem),  IČ
616 46 580, Střední 368, 252 28 Černošice;
ukládá Odboru vedení města zajistit uzavření
smlouvy.
• Žádost o dodatečné schválené dodavatele
a ceny opravy vozu Toyota
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „„Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1. při opravě vozu Toyota za celkovou cenu 43.927 Kč včetně DPH firmou PIT LINE Radotín, Výpadová 1335, Praha 5.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Zpracování lesních hospodářských osnov
Černošice, zařizovací obvod Mníšek
Rada města Černošice revokuje usnesení
č. R/96/29/2017; vydává nařízení č. 2/2017
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov; ukládá Právnímu odboru zaslat
nařízení Krajskému úřadu, a úseku asistentek vyvěsit nařízení č. 2/2017 na úřední desce.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
• Zápis z 23. zasedání sociální komise dne
26. 6. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 23. zasedání sociální komise dne 26. 6. 2017;
souhlasí s kompenzací výše daně z nemovitosti
paní M.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
• Rozpočtové opatření č. 46 a změna rozpisu rozpočtu č. 27
Rada města Černošice schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 46, 2. změnu rozpisu rozpočtu č.
27; ukládá Finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 46 a změnu rozpisu rozpočtu
č. 27 do rozpočtu 2017.
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského
kraje
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace individuální účelové dotace z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11,

150 21 Praha 5, IČ 70891095; pověřuje Filipa
Kořínka, starostu, podepsáním smlouvy.
• Žádost iniciativy Na Nohou o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve
městě - propagace akce „LETNÍ KINO 2017“
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
oboustranných reklamních tabulí (formát A2)
v období 10. - 28. 8. 2017 v počtu 60 ks dle žádosti iniciativy Na Nohou, IČ 5175500 se sídlem
Strakonická 1601, 252 28 Černošice, pro akci
Letní kino 2017 konané od 24. do 27. 8. 2017 ve
Sportparku u Berounky, na městském mobiliáři,
a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nejpozději do 30. 8. 2017
budou odstraněny.

Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Jitky Drahokoupilové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

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

Z 99. mimořádného jednání Rady města Černošice (13. 7. 2017)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice-změna výzvy k podání nabídek v otevřeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby
Rada města Černošice schvaluje upravenou výzvu k podání nabídek, jejíž
změna spočívá v prodloužení lhůty pro podání nabídek, a doplněnou za-

dávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice; souhlasí se změnou termínu jednání komise pro otvírání
obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby dne 16. 8. 2017
v 9:30 hodin; ukládá Odboru investic a správy majetku realizovat úpravu
zadávacího řízení.

Z 23. zasedání Zastupitelstva města Černošice (12. 7. 2017)
• Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na prevenci před následky extrémních meteorologických jevů
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
města na preventivní opatření před následky
extrémních meteorologických jevů ve výši 1
mil. Kč, 2) rozpočtové opatření č. 49; ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové
opatření č. 49 do rozpočtu města.
• Strategický plán rozvoje města Černošice 2017 – 2022
Diskuse na téma doplnění bodů do strategického plánu a potenciální stavby lávky do Všenor
(bez hlasování)
• Střednědobý výhled rozpočtu na období
2018-2020
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Černošice na období 2018 -2020; ukládá finančnímu
odboru zveřejnit schválený střednědobý výhled
rozpočtu v souladu se zákonem.
• Rozpočtové opatření č. 48
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 48; ukládá finančnímu odboru zapracovat RO č. 48 do rozpočtu
a zveřejnit rozpočtové opatření v souladu se
zákonem.
• Žádost o prosazení použití standardních
hygienických limitů hluku v chráněných
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venkovního prostorech pro nové, nebo rekonstruované železniční stavby
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo
usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě
města prosazovat ve věci optimalizace železniční trati na území Černošic použití standardních hygienických limitů hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru, t.j. 60dB den, 55dB noc,
dle žádosti předložené z.s. Kvalitní životní prostředí města Černošice ze dne 26. 6. 2017.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce MAS Karlštejnsko, z. ú. CES č. 136/2016
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě číslo CES 136/2016
s MAS Karlštejnsko, zapsaný ústav, o poskytnutí zápůjčky, týkající se posunutí termínu
splatnosti půjčky na 30. 11. 2017; bere na
vědomí, že od 30. 6. 2017 do dne účinnosti Dodatku č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení
vzniká městu Černošice nárok na zaplacení
úroku z prodlení ve výši stanovené platnými
právními předpisy a nárok na smluvní pokutu
ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den
prodlení; zastupitelstvo města konstatuje, že
souhlasí s budoucím prominutím tohoto dluhu
radou města.
• Záměr darovat nově vzniklý pozemek
parc. č. 396/31 o výměře 19 m2 v obci
a k.ú. Černošice, ul. Komenského
Zastupitelstvo města Černošice schvalu-

je záměr darovat zpět část pozemku parc. č.
396/10 oddělenou na základě geometrického
plánu č. 4955-22/2017 označenou parc. č.
396/31 o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. Komenského, majitelům domu s č.p.
96; ukládá odboru investic a správy majetku
zveřejnit záměr daru na úřední desce a webových stránkách města Černošice.
• Bezúplatný převod pozemků parc. č.
6177/11, parc. č. 6177/5 a parc. č. 4285/2
v obci a k.ú. Černošice v Radotínské ulici
od Státního pozemkového úřadu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 6177/11,
parc. č. 6177/5 a parc. č. 4285/2 v obci a k.
ú. Černošice v Radotínské ulici od Státního
pozemkového úřadu, IČO: 01312774, sídlem:
Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ:
13000; ukládá odboru investic a správy majetku zabezpečit realizaci této smlouvy.
• Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
375/2017, kterou se přenáší na město Černošice z obce Řitka, IČ: 00241644, sídlem Na
Návsi 54, 252 03 Řitka veškerá příslušnost
k projednávání přestupků; ukládá právnímu
odboru zajistit uzavření smlouvy.

z města a okolí

Názory zastupitelů
Vlaky jedou, voda teče
Prezentace plánů SŽDC se zdejší tratí, která
proběhla 21. 6. 2017 v sále na Vráži, byla přínosná. Pánové nám rovnou řekli, že opravdu
chtějí skrz Černošice vést velmi významný
železniční koridor, což s sebou ponese řadu
změn, zejména stavbu přeložky krajské silnice a rušení přejezdů. Druhým dechem ale
dodali, že přejezd na Dr. Janského v Mokropsech rušit nebudou, protože se jim nepovede
nahradit ho podjezdem.
Podle mého názoru existují pouze dva odpovědné postoje, které by město mohlo zastávat. A z nich jeden považuji za o mnoho
správnější.
Ten méně správný: Jestli tudy má vést jedna
z nejvýznamnějších tratí, trať na Bavorsko,
kdy se navíc dá očekávat značný nárůst objemu transportu zboží po kolejích, pak bychom
měli požadovat její důkladné vyřešení ve vztahu k městu. Nelze akceptovat přístup, kdy
budou bez náhrady zrušeny přejezdy, vznikne pouze jeden podjezd na krajské silnici
a přejezd se závorami na Dr. Janského, které
budou víc dole než nahoře, zůstane, protože
není vůle ho nahradit podjezdem.

Sliby o tom, že koridor tu bude jen dočasně
do té doby, než se otevře nové (tunelové) spojení Prahy a Berouna (nebo Hořovic), vezmou
za své v okamžiku, kdy se zdejší koridor začne
stavět. A my tu zůstaneme s polovičatým řešením a budeme si říkat, že jsme tenkrát měli být
důraznější a myslet trochu dopředu a v souvislostech.   A i kdyby po realizaci zdejšího
koridoru na nové spojení Prahy s Berounem
došlo, tak ho stát nebude stavět pro nákladní
vlaky, kterým již postavil koridor kolem řeky na
míru. Stavěla by se pouze rychlá tunelová trať
pro přepravu osob a u nás by zůstala trať pro
nákladní vlaky (zejména noční).
Také je dobré si vzpomenout, že plán tunelu na Beroun už jednou šel na dost dlouho
„k ledu“ a nikde není psáno, že se to třeba
hned po parlamentních volbách nebude
opakovat.
Takže má-li tu vzniknout koridor, musíme rozhodně chtít mimoúrovňové křížení v Mokropsech, významné rozšíření a prodloužení obou
stávajících podchodů až za silnice (Vrážská
a Dr. Janského), realizaci alespoň dvou dalších komfortních podchodů, rozšíření kamenného mostu o lávku pro pěší a posouzení
hlukové zátěže pro novou stavbu. Bude nutné
domyslet celou řadu dopadů změn na trati.
Když to podceníme, může nás to jednou dost
mrzet.

Teď k tomu správnějšímu přístupu: Aby stát
měl důvod budovat nové tunelové spojení pro
všechny typy vlaků, musí pro to mít dost důvodů. Jeden z hlavních by měl být oprávněný
odmítavý postoj měst a obcí kolem trati vůči
její koridorizaci, která není dobrá pro žádný
dálkový segment železniční dopravy a pro
regionální segment je zbytečně nákladná.
Koridor 3 v 1 (pomalé nákladní vlaky, rychlíky
a regionální vlaky na jedné trati) se dá aplikovat někde na řídce osídleném Tachovsku,
nikoli v hustě osídleném údolí u Prahy.
SŽDC prostě volí cestu nejmenšího odporu,
kdy chce stávající trať uzpůsobit pro potřeby
dálkových vlaků.
Zdejší trať by se měla stát regionální tratí a pro
tento účel by měla být opravena. Parametry
takové trati budou jiné než parametry koridoru, a to včetně hlukové zátěže. V případě
rekonstrukce na trať regionální bychom se
mohli vyhnout i plošným protihlukových stěnám, kterým se s koridorem nevyhneme.
Za správný postoj proto stále považuji koridor odmítnout a požadovat vymístění dálkové
dopravy na novou trasu a v tomto postoji mě
prezentace odpovědné státní organizace za
údržbu a rozvoj železniční sítě utvrdila.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Svět kolem černošického skate-parku
Každý populární sport má svoji členskou základnu. Stejné je to i u nás. Před pěti lety
vzniklo o.s. Skate-Černošice. O.s. vzniklo
jako protiváha tehdejším snahám na odstranění skate-parku. Mělo úspěch. Tehdy se
povedlo park zachránit, byť několik překážek
bylo jako nešťastný kompromis odvezeno.
Dnes má sdružení přes sedmdesát zapsaných členů a přes dvě stovky podporovatelů
na Facebooku. V Černošicích je tedy tento
sport skutečně populární. Skate-park je jedno

z mála hřišť, kam může volně zajít sportovat
místní mládež i volně posedět odrostlá generace jezdců. A komunita je skutečně pestrá.
Skate je oblíbenou aktivitou jak pro vyučené
řemeslníky, tak pro vysokoškoláky. Zajímavý
sport, atraktivní místo a přátelské prostředí
dělají ze skate-parku srdcovou záležitost pro
řadu mladých občanů. Velkou výhodou je
i nenáročnost provozu. Jezdcům stačí místo,
vše ostatní si seženou do pár tisícovek za své.
Toto vše jsou důvody, proč mě práce kolem

tohoto světa nesmírně baví. Je to dobrý příklad fungujícího společenství. Jak jsem psal
dříve, naše aktuální téma je betonová verze
parku. Máme návrhy od společností Unicorn
a Mystic. Ještě ladíme detaily, ale brzy vám
předvedeme naši konečnou vizi. Chceme
moderní park, který bude zároveň ohleduplný
svou nehlučností k lidem v sousedství. To je
náš cíl. Snad jednou, snad brzy.

Krimifest 2017 ve zpětném zrcátku:
RENESANCE SLUŠNOSTI – CESTA OTEVŘENA (?)
Jiskřivý zvuk kytary a textové hrátky letošního finalisty dlouze republikově tradiční, ne-li přímo vele
prestižní, Porty. Jinak stručně: písničkář Jan Jícha zahájil „nejmenší mezinárodní filmový festival“
v romantickém prostředí černošického Club Kina
hudební, poetickou, místy pro ty nejmenší i do tanečků lákající, lahůdkou. Zcela v duchu výchozího
cíle Krimifestu – pobavení publika napříč všemi
generacemi.
U filmových projekcí tohoto ročníku naplnil záměr dlouhodobého projektu beze zbytku snímek
Zákon Helena. Dokument, který shrnuje před lety
bohatě probíranou kauzu Berdychova gangu. Film
výsostně dramatický, v mnoha argumentech působivější než detektivně či s kriminální zápletkou
vyprávěné hrané filmové příběhy. A navíc živá „veřejná tisková beseda“ poté.
Radek Galaš, kurátor Muzea Policie ČR, zna-

lec policejní historie (např. Četníků z Luhačovic)
probíral se zájemci nejen aktuální možnosti oboru
zvaného prevence kriminality. Shodli jsme se na
nezbytnosti nepřestávat v pokusech předcházet
projevům zločinnosti kolem nás, nezůstávat na
lhostejných pozicích osobní pohody, ale dokonce
přidat k výchozím bodům kulturně společenského
podniku Krimifest i snahu pátrat po individuálních
možnostech „festuňku“ proti projevům terorismu
v našem světě.
Milým překvapením programu se stala nečekaná přítomnost režisérky, herečky Petry Nesvačilové ve festivalovém sálku. Mít červený koberec,
ceny za zásluhy o film i o společnost, za osobní
statečnost tématem zanícené novinářky, bylo nade
vše jasnější, komu by tentokrát vavříny patřily!
Jaroslav Kopic

Michal Trešl,
zastupitel VPM

Výstava
Cestou necestou
a jinudy
Kdy: od 5. do 31. srpna
Vernisáž v sobotu 5. srpna od 16 h
Kde: Mokropeská kaplička
Výstavu zahájí a úvodní slovo pronese
Mirka Humplíková a Jana Zelinková, hudební vystoupení Jana Vavřínková. Výstava potrvá do 31. srpna 2017, otevřeno
úterý-neděle, 10-12 / 13-17 hod.
Hana Bláhová  - zabývá se malbou, kresbou, kombinovanou technikou, akvarelem. Má ráda lidi, přírodu, zvířata a vše
živé. Maluje na letních plenérech na Ostrém, Písku, Levíně, Křešicích i jinde. Maluje krajiny, lidi, dění okolo sebe.
Srdečně zve Hana Bláhová
a Pavel Blaženín
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Splavnění Berounky
Víte, že Lipence možná budou mít vlastní přístav? A taky plavební kanál a zdymadlo? Vše
souvisí se záměrem splavnit řeku Berounku, aby
po ní mohla plout rekreační plavidla až za Beroun do Hýskova, 40 km proti proudu od soutoku s Vltavou.
Záměr prosazuje Ministerstvo dopravy a odvolává se přitom na zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, podle kterého je řeka Berounka zařazena mezi využitelné vodní cesty. Podle
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995  je
tento úsek zařazen mezi vodní cesty I. třídy pro
rekreační plavbu. První studie splavnění byla
zpracována již v roce 1996. V roce 2012 Ředitelství vodních cest ČR nechalo zpracovat nový
„Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do
Berouna pro I. třídu“. Generel předpokládá, že
plavební dráha povede povětšinou stávajícím korytem řeky, které bude třeba prohloubit na minimální hloubku 270 cm, někde i rozšířit na požadovanou šířku 20 m. Právě u Lipenců však lodě
poplují průplavem: „V úseku mezi říčním kilometrem 5,00 a 9,00 mají meandry řeky Berounky
příliš malý poloměr zakřivení a zároveň s tím by
bylo velice obtížně řešitelné umístění plavební
komory na stávajícím jezu Černošice,“ uvádí
generel. „Z toho důvodu je v tomto úseku navr-

žen plavební kanál Lipence.“ Plavební kanál by
měl začínat na říčním kilometru 5,1 nad novým
jezem, který má být postaven v Radotíně. Zpět
do Berounky kanál vyústí na říčním kilometru 9
pod Kazínem. V plavebním kanálu je navržena
plavební komora Lipence překonávající vzdutí
jezu Černošice. Na levém břehu kanálu nad plavební komorou je pak navržen přístav Lipence,
který má sloužit i jako ochranné stání plavidel při
povodni.
Po vybudování kanálu by se Dolní Černošice
staly permanentním ostrovem a pro silnici z Lipenců do Dolních Černošic by musel být postaven vysoký most s minimální výškou 5,25 m nad
plavební dráhou.
Generel rozděluje splavněný úsek Berounky
do pěti etap, přičemž první etapu z Radotína do
Černošic považuje za nejméně problematickou
a tedy nejsnáze realizovatelnou. U dalších etap
uvádí komplikace: „Splavnění řeky Berounky
od jezu Mokropsy do Hýskova se jeví jako velmi komplikované zejména z pohledu možných
dopadů na životní prostředí. V zájmovém území se nachází celá řada chráněných území
(např. CHKO Český Kras a CHKO Křivoklátsko)
a v rámci splavnění by bylo nezbytné v těchto lokalitách provést úpravy, které by svým rozsahem
mohly mít značný vliv na tato chráněná území.
Dalším poměrně zásadním problémem je zásah

plavební dráhy do zastavěného území v okolí
jezu Karlštejn a jezu Beroun.“
Z těchto důvodů záměr nemá podporu místních obcí. V září 2015 vydali starostové deseti
obcí od Černošic až po Tetín (s výjimkou Dobřichovic) společné nesouhlasné stanovisko adresované Ministerstvu dopravy. O tři měsíce dříve
přijalo nesouhlasné usnesení také lipenské zastupitelstvo. Pro toto usnesení výjimečně hlasovali společně opoziční i koaliční zastupitelé.
Přesto se podle pražské radní Jany Plamínkové na projektu splavnění usilovně pracuje. „Pokud se nezformuje široká koalice odporu, záměr
bude realizován,“ řekla na březnovém semináři
k připravovanému příměstskému parku Soutok.
Nová lávka do Radotína již s generelem splavnění počítá a musela být navržena jako vysoká, aby
pod ní mohly proplouvat lodě.
Martin Vanko

Tento text byl uveřejněný v časopise Věci lipenecké č. 9/2017 (http://
www.lipence.net/veci-lipeneckezpravodaj-sdruzeni-pro-lipence).
Aktuální informaci vedení našeho města k tomuto problému najdete v textu Jednou větou na
straně 5.

FOTO: Petr Kubín

z vašich názorů

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

Poděkování

Jak to chodí v MŠ Topolská

Tímto bych chtěla nesmírně poděkovat neznámé nálezkyni mé ztracené peněženky, která si
dala takovou práci s jejím navrácením. Díky této
příhodě jsem si uvědomila, že jsem neskutečně šťastná, že bydlím v Černošicích, kde, jak je
vidět, žijí dobří lidé a cítím se zde dobře.
Děkuju,

Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali vedení mokropeské školky v Topolské ulici,
paní ředitelce Kateřině Mandové a všem jejím
spolupracovnicím Andree Mouchové, Šárce
Kazimourové, kuchařce Zdeničce a dalším za
uplynulý školní rok 2016/2017. Jistě není lehké
zvládat v záplavě nutné administrativy každodenní chod školky, proto velmi oceňujeme vysokou úroveň a nápaditost organizace školního
roku i dalších akcí pro děti jako lyžování, kurzy
plavání, pravidelná divadelní představení, výlety

Julie Soukeníková

navazující na aktuálně řešená témata během výuky i společné aktivity s rodiči. Přístup personálu
školky je téměř rodinný se značným důrazem na
slušné vychování, tolik potřebné pro naší společnost. Velmi oceňujeme informovanost rodičů
o blížících se, či již proběhlých akcích, včetně
podrobné a aktuální fotodokumentace, ilustrující zážitky naplněných vyprávění malých školáků.
Nemůžeme se divit, že se našim dětem ze školky
mnohdy ani nechce domů. Věříme, že podobné
pocity s námi sdílí mnoho rodičů. Těšíme se na
setkání v dalším školním roce 2017/2018.
Jaroslava Slaná a Tomáš Prskavec

z města a okolí

Povodně 2002
V době, kdy vychází toto číslo Informačního listu, to
je téměř přesně 15 let, kdy Černošice a další obce
postihla nejničivější povodeň v historii. Následky
ničivé povodně byly mj. díky nezištné pomoci stovek lidí i firem v poměrně krátké době odstraněny.
A není toho málo, co se událo ještě po povodni.
Připomeňme si klíčové události tehdejších
dnů:
• 8. srpna – čtvrtek – vyhlášen 1. a posléze i 2.
stupeň povodňové aktivity, stále prší.
• 9. srpna – pátek – hladina Berounky kulminuje, opadá, je odvolán 2. stupeň, mokropeští hasiči
monitorují průtok.
• 12. srpna – pondělí – vyhlášen opět 2. stupeň –
svolána povodňová komise (vedení města, městská
policie, hasiči, Technické služby) v mokropeské
hasičské zbrojnici, kde je centrum pomoci; varování obyvatel v záplavovém území a vyklízení osady Na
Vírku; příprava prostor základní školy v Mokropsech
pro případnou evakuaci obyvatel (zajišťuje pan ředitel Moucha s paní učitelkou Sokolovou a hospodářkou paní Kočovou); v 18 hodin první evakuovaný
nevidomý pán; zatopeny Jedličkovy lázně i Vírek;
silnice na Radotín zatím průjezdná.
• 13. srpna – úterý – průtok v Berouně během
dne roste ze 700 m3/s na 1.200 m3/s; černošická
lávka uzavřena (hladina 20 cm pod lávkou), později
ji ohrožuje utrhlý ponton; uzavřen příjezd po silnici
z Radotína; zaplavena cesta od Dobřichovic, ulice
Ukrajinská a Na Drahách, Křížovy lázně; stále prší;
evakuace asi 200 lidí; lidé, kteří opouštějí své domovy, se nahlašují v mokropeské hasičárně; obyvatelé Dolních Černošic jsou odříznuti od silnice do
Lipenců, která je zaplavena a zbývá pouze černošická lávka; přerušeno vlakové spojení; evakuace
betonárky; mobilizace dobrovolníků; celá zaplavená část Mokropes je neprodyšně uzavřena a tato
uzavřená zóna je hlídána Policií ČR a Armádou ČR;
nepřetržitě zasedá povodňová komise a přijímá se
řada opatření.
• Voda kulminovala v noci na středu 14. srpna
s průtokem 2.150 m3/s. Mnoho postižených se
uchýlilo ke svým příbuzným či přátelům. Vodu z vodárny čerpají černošičtí hasiči, aby tím zajistili plynulý přívod pitné vody do obce. S vodou se šetří.
Mariánská pouť pochopitelně zrušena.
• 14. srpna – středa – u mokropeské hasičárny
je instalována polní kuchyně a zázemí pro záchranáře i dobrovolníky; ve škole 30 osob; humanitární
pomoc z Armády ČR z Rakovníka; hladina pomalu
klesá; znovu začínají jezdit vlaky.
• Během následujících tří dnů se voda vrátila do
svého koryta a začala druhá, nejnáročnější fáze
– odklízení následků, čerpání vody, úklid postižených ulic od bahna, odvoz odpadu, dezinfikování.
Zapojili se četní místní i přespolní dobrovolníci, ve
své práci pokračovali mokropeští hasiči i vojáci
z Rakovníka. Přivážejí se vysoušeče, sbírka oble-

čení pro postižené, vydává se humanitární pomoc
postiženým spoluobčanům, provoz na černošické
lávce opět obnoven. Dobrovolníci byli ubytováni ve
škole, vaří jim školní kuchyně.
• V této době došlo naštestí jen k jednomu požáru (23. 8. hořel automobil na Vrážské ulici), takže
se všechny záchranné složky plně věnovaly úklidu.
Dobrovolní hasiči z Mokropes až do konce září pomáhali při čerpání vody při hloubení výkopů plynového přivaděče, který se v té době budoval z Lipenců do Černošic.
• 14. září byla jako poděkování všem pomáhajícím
a dárcům připravena v areálu Mokropsy (kde dodnes sídlí Černošická čistírna či Aquaconsult) akce
SOS MOKROPSY. Osmihodinový kulturní maratón
s 80 účinkujícími uváděl Jaroslav Dušek, v přilehlých prostorách bylo možno zhlédnout výstavu fotografií a dokumentů Jak nás(m) Berounka zatopila.
O týden později se konal dobročinný koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na obou akcích se
pro potřebné vybralo 95.255 Kč.  
Statistika JSDH Mokropsy
Počet osob celkem
294
Počet hodin práce celkem 4.463
Počet jídel
1.715
Počet ošetřených obyvatel 278
Počet evakuovaných
152 (z toho 25 člunem,
obyvatel
5 zvířat)
Čerpání objektů a mytí
65 čísel popisných, 42
čísel evidenčních
Celkový počet ujetých km 3.318
Z toho mytí a kropení ulic 728 km (denně 56 km x
13 dnů – od 19.8.)
Podle slov tehdejší starostky Heleny Langšádlové bylo
povodněmi postiženo více jak 100 rodinných domů
a přes 500 rekreačních objektů. Okolo 80 domů
mělo zasažené místnosti až do výše 2,5 metru.
Město rozdělilo občanům postiženým povodní ze
svého rozpočtu 1.200.000 Kč.
Černošická lávka, vybudovaná v roce 1963, vydr-

žela nápor velké vody, opravena byla jen část její
konstrukce, na kterou narazil plující ponton. Ivan
Látal, který mezi prvními pomáhal odstraňovat následky v Mokropsech a pomohl zorganizovat benefiční akci, na to zavzpomínal: „Kdysi bývaly na
zídce před lávkou značky povodní.(…) Historický
sloupek povodní u Lebedů v Mokropsích byl letos
zcela zatopen a překonal nejvyšší vyznačený stav
vody z roku 1872.“
Mokropeští hasiči vyčíslili svůj poškozený a zničený materiál na 242.780 Kč, který jim byl vzápětí
obnoven. Tato ojedinělá, i když smutná událost,
vydobyla zdejším dobrovolným hasičům další renomé, díky němuž je jim věnována stálá pozornost od
vedení města. To se projevilo v následujícím roce,
kdy sbor slavil 100. výročí svého založení nákupem
zánovního požárního vozidla CAS25 Liaz a v dalších letech pořízením požární cisterny CAS25 Tatra. Obnova techniky a zázemí pro sbor probíhala od
povodně 2002 postupně a vrcholí v letošním roce
pořízením dvou úplně nových a moderních vozidel
Scania CAS20 a CAS30.
Nicméně by i nadále měly být vyslyšeny další požadavky např. na pořízení bezdrátových sirén pro
případ nouze (které občas slýcháváme z Lipenců
při pravidelné zkoušce první středu v měsíci), jak
říká Jan Prskavec, starosta SDH Mokropsy. Aby se
nestalo, že při výpadku mobilní sítě (což se v roce
2002 stalo, ale i při následujících povodních 2006
a 2013) se informace o hrozícím nebezpečí a případné evakuaci nedostanou ke všem potřebným,
když jsou v současnosti občané informováni jen
sms rozhlasem, což se v poslední době ukázalo při
přívalových deštích a větrné smršti, které postihly
naše město.
Poděkování i po patnácti letech patří všem, kteří
s tímto živlem a jeho následky bojovali.
Zpracovala Simona Kysilková Šnajperková
z článků Radka Bajgara (IL 8/2002), Ivana Látala (IL 10/2002), neznámého autora (IL 9/2002)
a závěrečné zprávy JSDH Mokropsy

FOTO: Vladimír Dousek

-- Hladina Berounky v sprnu 2002 byla 20 centrimetů pod lávkou. --

NEZAPOMENOUT

a před odchodem uzamknout vstupní dveře
do objektu  

• Nutné oblečení
• Domácí zvířata (kočky, psy aj.)

PŘED OPUŠTĚNÍM SVÉHO DOMU
NEZAPOMEŇTE NA:
•	Vypnout elektrický proud do objektu  
(HLAVNÍ  JISTIČ)
• Zavřít hlavní přívod plynu do objektu  (HUP)
• Zavřít hlavní uzávěr vody do objektu
• Zkontrolovat jsou-li všechna okna zavřená

VEZMĚTE SI S SEBOU:
• Léky, které užíváte každý den
• Doklad totožnosti a jiné doklady
• Průkaz zdravotní pojišťovny
• Pojistné smlouvy na postižený objekt
• Peníze, vkladní knížky a jiné cenné věci
• Jídlo a pití na jeden den

PO OPUŠTĚNÍ OBJEKTU:
Nahlásit v Hasičské zbrojnici:
• Počet osob, které opouštějí objekt
•	Vypnutí elektřiny, plynu, vody a zabezpečení
objektu
• Kam odcházíte
• Kontakt na Vás (mobilní telefonní číslo,e-mail)
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SOUSEDÉ, ŘEKA A LOĎKY
18. srpna startuje samoobslužná půjčovna loděk na Berounce
FOTO: archiv

FOTO: www.funnyfish.cz

Takhle vypadaly Chvojkovy lázně za první republiky

O Nadaci Via už jste nejspíš někdy slyšeli. Věnuje
se dvěma hlavním tématům – umění darovat čili
rozvoji filantropie a umění žít spolu čili podpoře
a rozvoji komunitního života. Jedním z programů
pro ty, kteří se snaží rozhýbat své okolí, zlepšit
veřejný prostor a mezilidské vztahy v sousedské
komunitě, je Živá komunita (program štědře pod-

porovaný manželskými páry Hanou a Dalimilem
Dvořákovými, Silke a Jaroslavem Horákovými
a dalšími dárci). A jedním z letošních projektů,
který Nadace Via právě v programu Živá komunita podpořila, je Samoobslužná půjčovna loděk
pro Černošice. Především díky individuálním
dárcům z řad občanů Černošic, ale také z Lipen-

FOTO: Petr Kubín

-- Klíče od přístřešku s loděmi a pádla se budou vyzvedávat v kavárně Bárka. -FOTO: Petr Králík

-- Řeka jako náměstí. --
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.... a takhle vypadá stejné místo dnes.

ců, Prahy a Kladna, kteří na vznik samoobslužné
půjčovny loděk přispěli bezmála 30 tisíci korunami, poskytne nadace Via na základě matchingu
(zdvojnásobení výnosu fungraisingových aktivit)
na projekt nadační příspěvek 99 tisíc korun.  
„Toto městečko je úzce spjato s řekou Berounkou, jejíž břehy zde nabízejí jeden z mála
otevřených prostorů. S řešením, jak toho využít
a postrčit lidi k setkávání a sblížení, přišla skupina
lidí okolo klubu Ferenc Futurista, kteří tu vystaví
a budou provozovat samoobslužnou půjčovnu
loděk,“ píše se na webu Nadace Via.
Proč zrovna půjčovna loděk
Okolí Berounky v Černošicích bylo vyhlášenou
rekreační zónou už za první republiky. Tehdy bylo
na jejích březích hned několik plováren. Na levém
břehu byly Majerovy lázně, Křížovy a Jedličkovy
lázně. Na pravém břehu byla Sokolská plovárna,
lázně U Cvrků, U Kubíčků a Chvojkovy lázně. Ty
provozovali od roku 1929 manželé Chvojkovi na
pozemku pronajatém od statkáře Zdeborského.
Nejdříve se u této plovárny jako převlékárna používal vyřazený autobus, pak začal pan Chvojka
stavět kabiny, v nichž později hosté i přespávali.
Většina pozemků byla po „sametové revoluci“
restituována. „Dnes tak, pokud obyvatel Černošic nevlastní pozemek, vilu či chatu přímo u řeky,
nemá v podstatě šanci se na loďce projet, protože pozemky u vody jsou v soukromém majetku,
lázně už neexistují, chatové osady povolují vstup
pouze rezidentům,“ říká autorka a manažerka
projektu Maria Cavina.
Právě proto přišla s nápadem vytvořit sousedskou půjčovnu loděk. A to na místě bývalých
Chvojkových lázní (vedle chatové osady Nad
Jezem, naproti Tenisovému klubu Černošice).
Současný majitel pozemku ho pro tento projekt
poskytl zdarma. Skupina lidí stojících za projektem a jejich přátelé pozemek postupně upravují
a čistí s podporou černošické firmy Karla Pešaty.  
Ještě zde ale je dost práce. Pokud byste také
chtěli přiložit ruku k dílu, budete vítáni. Další
brigády budou 3., 4. a 5. srpna. Bude se stavět přístřešek pro lodě, který navrhli dva mladí
architekti z UMPRUM, Vojtěch  Fejlek a Mikuláš
Novotný. A třeba zde poznáte i nové přátele.
To je totiž druhý z cílů projektu Samoobslužné
půjčovny loděk. Propojit chataře, starousedlíky
i obyvatele přistěhované třeba již před 20 lety
nebo teprve minulý rok.
Provoz půjčovna zahájí v pátek 18. srpna v 17
hodin.
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PROJEKT PODPOŘILI:
Eva Gajdošová s rodinou, Černošice; Alena
Srbová, Černošice; Vladimír Líba, Kladno; Jana
Sticzayová, Černošice; Havelkovi, Černošice;
Zborníkovi, Černošice; Petr Kubín, Černošice;
Marek Král, Praha; HeatherMcGadie, Černošice; Petr Opavský, Černošice; Yvetta Nekvasilová, Černošice; Spolu, z.s., Černošice; Dita
Limová, Praha; Jan Lamser, Černošice; Eva a
Faical Bachiri, Černošice; Kristýna a Georgi
Bečevovi, Černošice; Kateřina Pavlitová, Černošice; Zuzana a Vojta Pihrtovi, Černošice; Marek Epstein, Lipence; Klimentovi, Černošice;
Kateřina Šavlíková, Černošice; Vítězslav Prágr,
Černošice

-- Samoobslužná úschovna loděk pro Černošice, Mikuláš Novotný a Vojtěch Fejlek
- Battery atelier --

Jak to bude fungovat
Půjčovna (dvě kánoe a jedna pramice) bude
– jak už bylo zmíněno – samoobslužná. Klíče od
přístřešku, pádla a vesty pro děti si vyzvednete
v nedávno otevřené kavárně Bárka (Vrážská 326,
kousek od nádraží). Ta vznikla jako spontánní
a nadšenecký projekt herečky Sofie Adamové
a bohemistky Michaely Horynové a jejich přátel.
Chtěli vytvořit útulný podnik s domácí atmosférou,
místo pro setkávání a prostor pro pořádání kulturních akcí.
Pochutnat si tu můžete na veganských, zdravých a místních produktech. Třeba na kávě
z pražírny Caffka, která sídlí v Lipencích. Nebo
na „Míšině opravdové čokoládě“ z čokoládové
manufaktury a pražírny tanzánských kakaových
bobů (které zde můžete také ochutnat), jež se
také nachází v Lipencích. A odnést si můžete
i láhev Cidru Kliment, pocházející ze všenorské
výrobny, která zpracovává jablka starých odrůd.
Cokoliv z toho si můžete vzít i s sebou na lodičku v košíku, který vám v kavárně rovněž zapůjčí.
A přibalí vám i skleničky a sáček na odpadky.

Kdy si je možné loďku půjčit
Loďku si můžete rezervovat v kavárně Bárka,
buď osobně, nebo telefonicky na čísle 773 508
882 od úterý do pátku od 8 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin. Loďky si tedy
bude možné půjčit od úterý do neděle, a to na 4
hodiny buď od 10 do 14 hodin, nebo od 15 do
19 hodin, v letních měsících po dohodě i déle.
Poplatek, přesněji příspěvek na provoz a údržbu loděk a půjčovny jako takové, bude 200 korun
pro občany Černošic a 350 korun pro ostatní.
Ti, kteří projekt finančně podpořili, a ti, kteří se
na vzniku bezplatně podíleli, budou mít v prvním
roce (do 31. 7. 2018) půjčování zdarma.
Při vyzvednutí klíčů od úschovny, pádel, případně vesty, bude mimo to nutné složit vratný
depozit 500 korun za pádla a 300 korun za vestu
a rovněž podepsat souhlas s užíváním loďky na
vlastní odpovědnost. Při vrácení věcí vám bude
tento depozit vrácen.

NA VZNIKU PROJEKTU SE DOSUD PODÍLELI:
Eva Havelková; František Havelka; Mirek Havelka – 16 let; Marek Havelka – 13 let; Ondřej Havelka – 13 let; Šimon Havelka – 7
let; Jana Sticzayová; Jan Rajmont; Vojtěch
Fejlek; Mikuláš Novotný; Václav David; Petr
Kubín; Petr Králík; Dušan Podracký; Agata
Ramešová; Karel Pešata; Václav Maisner;
Sofie Adamová; Michaela Horynová; Jáchym
Kliment; Tomáš Jandura; Daniela Göttelová;
Vladimír Líba; Tereza Králová; Jan Jelínek;
Martin Pavlík; Petr Borkovec; Maria Cavina
a Nadace Via v programu Živá komunita.

FOTO: Vojtěch Fejlek

Dana Jakešová
-- Louku je třeba před zahájením provozu lodiček
vyčistit. --

Řeka jako komunikační prostor Černošic po obou březích Berounky
Černošice mají absenci náměstí. Řeka to dřív nahrazovala a znovu může tento úkol plnit. Ostatně
i v zimě. Letos, kdy po deseti letech Berounka
opět zamrzla tak, že se na ní dalo bruslit nebo
běžkovat, případně se jen tak procházet, tento
fakt nejlépe potvrzuje. V těch nejlepších bruslících dnech bylo na její zamrzlé hladině slyšet
švitořivé rozhovory pulzujícího korza, situace,
která jinde v Černošicích není myslitelná.
Vyrůstal jsem u řeky v jedné z chat v bezprostřední blízkosti "louky", bývalé Chvojkovy plovárny, ze které dnes zbyla už jen chatka, kde
pobývá Dušan s Agátou a udržují na ní elementární pořádek.
Moji rodiče se znali takřka se všemi chataři
v okolí tenisových kurtů a fotbalového hřiště.
Byla to jedna parta a maňásci, pramičky, kánoe
patřily k neodmyslitelné součásti sezónního ži-

vota v dané oblasti. Dennodenní koupání a brázdění jakýmkoli plavidlem po hladině Berounky
patřilo k oblíbeným kratochvílím jak místních
chatařů, tak lidí s pejsky z Horních Černošic,
ale třeba i z Prahy.
V té době (60., 70., 80. léta) už Chvojkova
plovárna takřka nefungovala a já si pamatuji,
jak si u nás na zahradě (byla hned vedle dnešní
"louky" a sousedila se vstupem do řeky) vodní
výletníci nechávali tašky s doklady, nebo si tam
deponovali bicykly, případně si chodili pro pitnou vodu.
Na konci prázdnin se konala lampionová
plavba proti proudu do Mokropes a zpět, pořádaly se lodní souboje nebo se jen tak jelo v poloprázdné kánoi a cestou proti proudu kormidelník nabral příležitostnou stopařku (pochopitelně
náhradní pádlo pro potencionálního háčka měl

zadák vždy s sebou). Řeka skýtala neomezené
možnosti vodního vyžití.
To všechno se ale nějak vytratilo.
Možná, že alespoň malá půjčovna říčních
plavidel, malé občerstvení, malé zázemí, kde se
může plavbychtivý člověk převléknout, zanechat
přebytečné šatstvo, může pomoci alespoň částečně vrátit bývalou slávu říčních lázní a znovu
oživit dnes poněkud zpustlou Berounku, které
život (poněkud mrtvolný ovšem) dodávají pouze
nevraživí rybáři.
Dnes dávno u řeky nežiji, nemám ani možnost kánoi u řeky deponovat. Možnost zapůjčení loďky nebo jiného škuneru je pro mě tedy
skvělá.  Projedu se proti proudu a vykoupu se
u mokropeského jezu. Tak jako dřív (dnes je
tam dokonce i pláž s občerstvením).
Petr Králík
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ŠKOLA VIDĚNÍ
o prázdninách
Od 10. do 14. července proběhl již tradiční
FOTO TÁBOR výtvarného oboru ZUŠ Černošice v její budově i na zahradě školy.
Vyvrcholením celoroční práce byl intenzivní
fotografický týden ukončený projekcí pro rodiče a přátele mladých fotografů, kterou sami
nazvali -NEVIM. Poukázali  tak na své hledání
v mladém životě i umělecké tvorbě. Zda je jejich cesta správná, můžete posoudit na jejich
podzimní výstavě.  
Děkujeme restauraci Bolleta, která živila
naše nenasytné krky, a ZUŠ, která nám poskytla přístřeší.
Od září pokračujeme ve středeční výuce
v Areálu Mokropsy a již se těšíme na návrat
do opraveného Zeleného domečku na zahradě školy.

-- Mladí fotografové na návštěvě u Jiřího Altmanna. -2x FOTO: Ivan Látal

Ivan Látal

-- Očekávání na vyvolání prvních fotografií. --

Hodnocení škol Jednoho stromu
Stejně jako dětem, které dochází do škol
Jednoho stromu, jsme i sobě na konci
školního roku 2016/17 vystavili vysvědčení. A protože se u nás známky nedávají - my preferujeme slovní hodnocení
- můžete se pustit do jeho čtení.
V lesní mateřské škole Na dvorečku v Letech
i školce Jednoho stromu v Dolních Černošicích
jsme se v průběhu roku zaměřili na podporu
volné hry jako klíčového prvku socializace dětí.
Daří se nám tak být více samostatnými, vede nás
to k rozvoji dovednosti říkat si o to, co potřebujeme. Průvodcům k rozpoznávání potřeb a vývoje
dětí pomáhal nový pozorovací formulář z Leuvenské univerzity, který nás v první řadě naučil
zaměřovat se více na spokojenost a zapojení
dětí do procesů ve školce, které jsou klíčové pro
budování společných vztahů. Částečně jsme si
osvojili schopnost evaluace výchovně vzdělávacího procesu.  Na podporu evaluace se musíme
ještě více zaměřit v dalším školním roce. Rozvíjeli jsme schopnost sebehodnotit a reflektovat
svou práci na supervizích, což se nám dařilo.
Zvládli jsme registraci LMŠ do rejstříku škol
a školských zařízení, tři pedagogové složili
úspěšně přijímací zkoušky na vyšší odborné
a vysoké školy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jedna kolegyně úspěšně
absolvovala vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě, tři kolegové absolvovali odbornou zkoušku
pro pozici asistenta pedagoga.
V Komunitní škole Jeden strom se nám díky
dvěma třídám podařilo vytvořit fungující a spolupracující komunitu dětí, jejímž hlavním heslem
se stalo pozitivní myšlení a vzájemná podpora.
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Naučili jsme se zacházet s potřebami svých spolužáků a chápeme, že každý jsme jedinečný.
Z hnízda Jednoho stromu jsme do světa vypustili 28 předškoláků.
Všichni dohromady jsme zvládli pobyty na horách, expedici, adaptační pobyt i školách v přírodě, kde si mnozí z nás osahali hranice svých
možností. Přijali jsme další třídu prvňáčků do
školy a nové děti do školek...
Co nás čeká v příštím školním roce?
Novinkou bude především stavba nové základní devítileté školy na pozemku v Mokropsech,
který jsme koupili, protože stávající objekt se
vzhledem k velkému zájmu o místa v naší škole

stane již nevyhovujícím. My doufáme, že budeme v září 2018 moci dětem a rodičům nabídnout
otevření další první a nově šesté třídy.
Na jaře 2018 nás bude čekat kontrola České školní inspekce pro projekt Lesní mateřské
školy.
A samozřejmě i nadále budeme hlavně venku,
protože Jeden strom má školy blízko přírodě!
Volná místa
• 2 volná místa (děti 2¾ roku - 6 let), Lesní MŠ
Na dvorečku, Lety u Dobřichovic
• 3 volná místa (3. - 5. třída), Komunitní škola
Jeden strom, Černošice
• 1 volné místo (2. třída), Komunitní škola Jeden strom, Černošice
Alena Laláková, ředitelka Jeden strom z.ú.
www.jedenstrom.cz

-- Jeden strom má blízko k přírodě. Děti jsou tak co nejvíce venku. -FOTO: archiv Jednoho stromu
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AKTIVNÍ KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU

si dopoledne moc užili a na závěr nechybělo ani
společné fotografování. Někteří chlapci a dívky
slíbili, že po prázdninách posílí řady dobrovolných hasičů. Mockrát děkujeme za návštěvu!

Výlet na mokropeskou pláž

Návštěva u kamarádky Stelly P.

V pátek 16. 6. 2017 jsme se díky pozvání pana
Mališe vydali na pláž do Mokropes.
Počasí nám přálo, bylo nádherně. Na pláži
se děti okamžitě zabavily stavěním a hledáním
šnečků v písku a jízdou v dřevěném vláčku. Po
příchodu paní Ryšavé jsme všichni dostali pití
a zmrzlinu, což bylo skvělé osvěžení při tak teplém dni. Jelikož jsme ale celý výlet absolvovali
pěšky, museli jsme se po zmrzlině vydat zase
zpět do školky. Celá akce byla fyzicky i časově
náročná, ale vydařená a po obědě ve školce se
odpočívalo dobře úplně všem.
Panu Mališi mockrát děkujeme!

Ani poslední červnový týden jsme nezaháleli.
Oslavami se to v naší třídě jen hemžilo. Každé
z dětí, narozených v létě, totiž chtělo své narozeniny oslavit s kamarády ze Sluníček.
To ale bohužel nemohla Stella Pelikánová.
Těsně před prázdninami a její plánovanou oslavou ve školce si zlomila nohu a dostala nechodící sádru. Její rodiče proto připravili oslavu pro
celou naši třídu u nich na zahradě. A byla to
oslava jak má být! Nechyběl vynikající narozeninový dort, zmrzlina, pití a mnoho zdravého ovoce. Nálada byla skvělá a děti si to moc užily!
Tímto Pelikánům ještě jednou VELKÉ DÍKY!

Návštěva „Lenky“ v mš Karlická
V posledním červnovém týdnu k nám na školní zahradu přijela šestičlenná posádka dobrovolných hasičů, v čele s velitelem Tomášem
Prskavcem. Hasiči děti rozdělili do čtyř skupin
a seznámili je s náplní své práce, s novým hasičským vozem „LENKOU“, jak se chovat při různých nehodách, požárech a tragédiích, jak přivolat pomoc atp. Děti si prohlédly vybavení vozu,
hasičský oblek a vyzkoušely si helmu. Největší
zážitek měly při stříkání z hadice. Všichni jsme

-- Králíci děti zaujali stejně jako ostatní zvířátka
v hospodářství paní učitelky Mirky Bejlkové. --

-- Výlet na pláž do Mokropes se dětem moc líbil. --

4x FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Stella si zlomila nohu, a tak jí šly děti ze
školky popřát domů. --

Netradiční návštěva
A nakonec ještě jeden netradiční výlet do Solopisk. Třída Krtečků a Lvíčat navštívila hospodářství paní učitelky Mirky Bejlkové, která nás
k sobě pozvala domů. Největší zájem dětí se
soustředil na koně a jednodenní selátka, ale
stranou nezůstali ani králíci, které si děti mohly pohladit a nakrmit je. Pozornosti dětí také
neunikla kráva s telátky, ze které měly některé
děti respekt a obcházely ji velkým obloukem.
Po prohlídce všechny čekalo malé občerstvení
a pohrání si na zahradě. Po návštěvě jsme se
společně vrátili autobusem zpět do mateřské
školy na oběd.
Za kolektiv MŠ Karlická Anežka Abelová

-- Hasiči přivezli dětem ukázat novou cisternu. Taky jim pověděli o své práci. --

FOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

Hasiči na Barevném
ostrově
MŠ Barevný ostrov děkuje sboru dobrovolných hasičů Mokropsy za návštěvu v naší
školce. Děti měly možnost obléknout se do
hasičské uniformy, zkusit helmu a prohlédnout hasičské auto.
Díky slunečnému počasí si také vyzkoušely
stříkat hadicí na cíl. Na závěr děti běhaly pod
kropící vodou a užily si vodní radovánky.
Celému hasičskému sboru moc děkujeme za příjemný zážitek a těšíme se na další
spolupráci.

-- Hasiči navštívili i školku Barevný ostrov. --

Za kolektiv školky Barevný ostrov
Veronika Rašková a Eva Fialová
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Nová přípravka
Mifunu
Dětský sbor Mifun od září otevírá novou přípravku v ZŠ Černošice – Mokropsy. Zkoušky budou každý pátek od 13 do 14 hodin.
Přihlásit se mohou všechny děti, které rády
zpívají. Doporučený věk 5 – 8 let.
Informujte se na webových stránkách sboru www.mifun.cz, nebo přímo u sbormistra
Jiřího Polívky, tel. 723 043 985.
Těšíme se na vás!
Jiří Polívka

Volná místa
ve škole
V současné době hledáme
kvalifikované vyučující 1. stupně
a nabízíme volnou pozici speciálního pedagoga (na půl úvazku)
a školního asistenta (na celý
úvazek).
Nástup 1. září 2017.
Životopisy zasílejte na email
lzhoufova@zscernos.cz.

FOTO: Jiří Polívka

-- Jeden z koncertů, který děti z Mifunu v rámci svého soustředění ve Slovinsku absolvují,
proběhne v Piranu. --

Mifun jede na letní soustředění k moři
Sbormistr Jiří Polívka loni navštívil na soukromé
dovolené slovinské pobřeží. Okouzlila ho malebná krajina a historická městečka u moře, kde by
mohli členové sboru spojit zkoušky s volnočasovými aktivitami a rozhodl se uspořádat letošní
letní soustředění sboru Mifun v Izole, v přímořském městě s bohatou historií a širokým kulturním zázemím.
Získáváme nové zkušenosti i přátele
Sbor zde navázal kontakt s hudební školou,
kulturním centrem a dalšími institucemi, plánuje
spolupráci s místními dětmi i učiteli a uspořádá
koncerty v Izole, Piranu a Lublani. Cílem je založení tradice pravidelných výměnných pobytů
členů sboru a slovinských dětí se vzájemnými
návštěvami. Smyslem soustředění v zahraničí je
odpoutání od pravidelného rytmu každodenního života, získání nových zkušeností a podpora
samostatnosti. Věříme, že aktivní způsob trávení
času v cizině, obohacený o interakci s místními
mladými hudebníky a pěveckými sbory přinese
dětem inspiraci a vtiskne se jim jako celoživotní
zkušenost.

Na výlet jede pestrý tým lektorů
Soustředění povedou zkušení lektoři, spolupracující s dětským sborem Mifun už od jeho
založení. Spolu se sbormistrem Jiřím Polívkou
bude s dětmi pracovat jeho bratr Jan Polívka,
docent frankfurtské Hochschule für Musik,
flétnistka Markéta Stivínová, houslista Melody
Makers, Jiří Sládek a pražští muzikáloví zpěváci
Štěpán Piller a Veronika Spiegelová.
Cesta k moři povede přes hory
Kromě zkoušení a koncertů si děti samozřejmě užijí i krásnou slovinskou přírodu, koupání, výlety, zkrátka vše, co k takovému letnímu
soustředění patří. Hned první noc stráví děti
v horách u řeky Soči v místech, kde se natáčel dobrodružný fantasy film Letopisy Narnie.
Navštívíme také další pobřežní města, mimo
jiné i italský Terst. Soustředění pak zakončíme
v Lublani koncertem ve spolupráci s českou
ambasádou.

Naučte se tančit s vítězkou Stardance
Rok 2017 zahájilo Středisko volného času ve Všenorech v duchu tradice, kterou se řídí již 20 let.
Tou tradicí je spojovat vše dobré v regionu pod
jednu střechu. Znamená to větší možnost sdílení
zkušeností mezi lektory, více příležitostí pro děti
najít to nejvhodnější místo a čas pro kroužek nebo
ten nejvhodnější letní tábor. Konkurence nepřináší
kvalitu, jen organizační obtíže a slabší nabídku pro
děti. „Kroužky je nutné plánovat v celém regionu
najednou, neboť opravdu kvalitního lektora, jako
je například Jiří Polívka, zajistíme jen pro dostatek kroužků, aby se mu cestování sem vyplatilo,“
uvedla Hana Brožová, ředitelka SVČ. A nesmíme
zapomenout, že fúzování přináší daleko výhodnější ceny za kurzy a vzdělávací aktivity ve volném
čase pro rodiče dětí!
Spolupráce s Ottománkem
A tak jsme vyjednali velmi kvalitní spolupráci
s Baby Clubem Ottománek v Černošicích. Ten
nabízí kurzy a příměstské tábory v Černošicích
a Dobřichovicích. V Ottománku se plave, cvičí
se jemná motorika v uměleckých aktivitách, děti
se mohou účastnit palety letních akcí a příměstských táborů. Ottománek nabízí také stacionář
pro nejmenší děti a mateřskou školu. Spolupráce
znamená lepší podmínky pro děti a rodiče. A také
daleko atraktivnější nabídku zájmových aktivit.

FOTO: archiv Veroniky Lálové

Když hvězdy tančí
Prvním úspěchem se již spolupracující organizace mohou pochlubit: od jara probíhají taneční
přípravky pod vedením vítězky Stardance Veroniky
Lálové. Za bezkonkurenční cenu získá dítě kontakt se skutečnou profesionálkou. Může to nastartovat jeho či její možnosti celoživotního uplatnění.
A to nejen v tanci, vždyť pracovitost, důslednost
a vůbec profesionalita vyzývá k následování i u nejmladších! A kdyby děti neinspirovala pracovitost
a dovednosti lektorky, určitě kurzy přispějí k jejich
zdravému tělesnému i mentálnímu rozvoji. Ten se
pohybem, pohybovým porozuměním a porozuměním svému tělu při námaze a soustředění rozvíjí
vyváženě a zdravě.
Standard i latina
Kurzy nabízejí výcviky standardních a latinskoamerických tanců, ale i módních tanečních kreací
nebo kankánu či mazurky. Děti se mohou hlásit
na e-mailu hbrozova@seznam.cz, přihlášku a další informace naleznete ke stažení na webových
stránkách www.svc-vsenory.cz. Taneční kurzy
probíhají v Černošicích každé úterý v podvečer
v Pohybovém studiu Silueta, Jitřní 2283. Komu
by neseděl termín, může využít toho, že kurzy budou v září 2017 zahájeny také v Dobřichovicích ve
Sportovním centru Jojo Gym.
Za SVČ Všenory Petr Koubek
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Za sbor Mifun
Jiří Polívka

-- Na kurzech ve Všenorech se děti budou
učit latinu, standard i módní taneční
kreace. --

z města a okolí
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Co možná o černošickém hokejovém oddílu nevíte
Hokej není jen Extraliga, zámořská NHL nebo
zápasy národního týmu. Hokej jsou také desítky, především malých, okresních klubů. Jedním
z těch menších klubů je také ten náš – oddíl ledního hokeje Tygři Černošice.
Jak funguje oddíl ledního hokeje
v Černošicích?
Náš klub se „skládá“ z práce mnoha lidí s hokejovým srdcem. Působíme na útulném stadiónu v tom „nejnižším“ hokejovém patře a věříme,
že i naše dobrá práce může časem přinést změnu v dobrém fungování a vnímání hokeje jako
celku.
Jak financujete aktivity oddílu?
Uvědomíme-li si, kam až sahá historie černošického hokeje (založ. 1936 – nejslavnějším
odchovancem černošického oddílu je mistr světa z roku 1949 Vladimír Kobranov), v jaké konkurenci jiných sportů a kroužků se hokej v současnosti nachází, je vytváření a rozvoj dobrých
podmínek pro sportování, rozvoj našich sportovišť velmi zavazující a zodpovědný, nikoliv však
nejsnadnější, úkol.
Náš klub funguje na bázi částečné dobrovolné
práce, jinak bychom asi fungovat ani nemohli.
Čerpáme všechny možné dotace z Ministerstva
školství, z Českého svazu ledního hokej, malý
příspěvek na fungování dostáváme i z obce, ale
4x FOTO: archiv SK Černošice

-- nejmenší hráči --

-- Hokej má v Černošicích dlouhou tradici. Nejslavnějším odchovancem v historii
je Vladimír Kobranov, mistr světa z roku 1949. --

na naši sportovní činnost, údržbu zimního stadionu a dlouhodobý rozvoj to nestačí.
V mnoha směrech si peníze musíme opatřit
sami. Částečně vlastní ekonomickou činností pronájmem sportovišť, restaurace a provozování
ubytovacích služeb, ale také za přispění našich
partnerů, sponzorů a soukromých dárců, kteří
berou na sebe díl společenské odpovědnosti
a pomáhají finančním příspěvkem nebo dobrovolnou aktivní účastí na aktivitách oddílu.  
Kolik máte dětí? Jak s nimi pracujete? Jak je
na zimní stadión dostanete?
Každý rok k nám přijde přibližně 30 dětí
a z toho přibližně polovina nám tady pro danou
kategorii zůstává. Z tohoto se naprosto vymyká
poslední, právě ukončená, sezóna, kdy si v důsledku silných mrazů přišlo vyzkoušet lední hokej 2x více zájemců než doposud.
Dostatečné počty dětí jsou přitom klíčové
pro učení dětí, které se neučí pouze od našich
kvalifikovaných trenérů, ale také samy od sebe.
Hravou formou a rozdělením dětí do skupin způsobem, aby se mohly učit od sebe navzájem
„odkoukáváním“ a napodobováním dobré praxe,
je efektivní, motivující a nezastupitelná metoda.
Nicméně, dostat nové děti na zimní stadion je
opravdu těžké, a to mnohem těžší než je na „zi-

-- Jaký je ten správný sport … přece hokej! -22

máku“ udržet. Děti na zážitek bruslení, ovládání
puku podpořený příjemnou rodinnou atmosférou našeho oddílu reagují většinou dobře, vracejí se.  Ale dlouhodobě je zájem dětí o hokej
velkým množstvím jiných volnočasových aktivit,
pro rodiče finančně a časově dostupnějších
v kombinaci s nepříznivými klimatickými podmínkami v zimních měsících utlumen.
Ve sportovních cílech Tygrů zmiňujete, úsilí k udržení týmů všech věkových kategorií
a podporu rekreačního hokeje. Jaké týmy
v Černošicích hrají hokej?
Tygři mají, vyjma kategorie juniorů, která je
na krajské úrovni od sezóny 2017/18 zrušena
ČSLH, týmy v každé věkové kategorii. Organizují
činnost od těch nejmenších dětí – kde probíhá
výuka bruslení hravou formou, až po A-tým dospělých. Jeho základem jsou vlastní odchovanci
klubu a tým se pravidelně umisťuje na předních
příčkách Krajské ligy mužů Středočeského kraje.
S hokejem můžete v Černošicích prožít celý
svůj aktivní hráčský život. A pokud je to málo,
lze pokračovat i v hokejovém „důchodu“ účastí
v některém rekreačním týmu, kterých hraje na
našem zimním stadiónu hned několik.
Za SK Černošice
Hana Bláhová

-- Mezi dětmi panuje prakticky vždy skvělá atmosféra. --
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V červnu zavítali senioři do Lysé nad Labem
Ke konci měsíce června zavítali černošičtí
senioři na výlet do Lysé nad Labem a města
Chleby s prohlídkou malé soukromé ZOO.
Hlavním cílem naší cesty byl 16. ročník Senior handicap spojený s výstavou Šikovné ruce
našich seniorů, na které měly naše klientky
vystavených 43 prací. K vidění zde bylo na
3600 výrobků s ukázkou ručních prací, tradicemi řemesel a výtvarného lidového umění.
Kromě jiného bylo na veletrhu možné
zakoupit či vyzkoušet pomůcky pro osoby
s různými druhy  handicapu, odborné poradenství v oblasti zdraví, rehabilitace a relaxace. Dalším příjemným zpestřením akce byla
Miss staré koleno, kde v porotě působil známý český herec, tanečník a režisér Vlastimil
Harapes. Poděkování patří městu Černošice
za finanční podporu.

Foto: Miroslav Strejček

-- V rámci Senior handicapu proběhla i výstava Šikovné ruce našich seniorů.
Své práce zde představily i klientky černošické DPSky. --

Monika Lípová, sociální pracovník DPS

Pozvánka na výlet parníkem s prohlídkou Slapské přehrady
a zámku v Jablonné
Kdy: středa 16. 8.
Kde: odjezd od DPS v 8.15
Dům s pečovatelskou službou pořádá ve středu
16. srpna poznávací výlet na Slapskou přehradu.
Odjezd mikrobusu je v 8.15 hodin z parkoviště
od Domu s pečovatelskou službou. Náš výlet začne na Slapské přehradě, kde přestoupíme na
parník a poplujeme na Měřín. Nedaleko Měřína
navštívíme zámek Jablonná, kde máme rezervo-

vanou prohlídku pro naši skupinu. Po prohlídce
nás čeká oběd v místní restauraci a prohlídka
zámeckého parku. V odpoledních hodinách
navštívíme Slapskou přehradu a zde nás čeká
1,5 hodinová exkurze do zázemí přehrady.
(Z provozních důvodů může být exkurze zrušena
a přesunuta na Štěchovickou přehradu.) Návrat
do Černošic plánujeme do 18 hodin.
Kapacita prohlídek a vozidla je omezena na

maximální počet 20 osob včetně doprovodu.
Závazné přihlášky přijímá osobně paní Monika Lípová v kanceláři pečovatelské služby na
adrese DPS Černošice, ul. Vrážská 1805. Pro
přihlášení je nutné uvést jméno, příjmení, datum
narození a adresu trvalého bydliště.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

srpen

10. 8.
12. 8. a 26. 8.
12. 8. a 26. 8.
12. – 13. 8.

Naše svatby – vernisáž výstavy, následně otevřena 12. a 13. 8.
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy v Mokropsech
Mariánská pouť

18. 8.

Samoobslužná půjčovna loděk – zahájení provozu

18.00, komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
8.00-12.00, prostranství u nádraží Mokropsy
Náves u kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Sport Park Berounka
17.00, bývalé Chvojkovy lázně

24. – 27. 8.

Letní kino

vždy v 21.00, SportPark Berounka

Bukifest 2017
Černošický běh

19.00, Club Kino
Start u hřiště v Husově ul.

září
8. 9.
16. 9.

v okolí

srpen
11. 8.
12. 8.
25. 8.

Kyperské grilování
Postřižiny – muzikál
Postřižiny – muzikál

26. 8.

BRONFEST – hudební festival – Krausberry, Blaženka, Payanoia,
Něžný Octopus a další
Lesní Slavnosti Divadla 2017 – představení Stvoření světa,
Teremin, 39 stupňů a Vzkříšení

28. 8. – 1. 9.

17.00-20.00, Beach Aréna Radotín (ul. K Lázním)
Zámek Svinaře
19.00, Amfiteátr u Hostince u Káji Maříka,
Mníšek pod Brdy
14.00, Amfiteátr, Mníšek pod Brdy
vždy 20.00, Lesní divadlo v Řevnicích

září
2. 9.

Dobřichovické vinařské slavnosti

11.00-24.00, zámek Dobřichovice

Facebook / Kultura v Černošicích
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Vyhlídkové lety
V sobotu 12. srpna – když sv. Petr dá pěkné
počasí a hospodáři včas sklidí úrodu z pole
– budeme létat vyhlídky nad Černošicemi
z louky za lávkou směrem na Lipence. Akce
proběhne jako zpestření černošické pouti,
a to od 10 do 18 hodin. K dispozici bude
dvoumístné letadlo typu Tecnam a záznam
Vašeho letu, vypálený po přistání na DVD.  
My už se těšíme, co Vy?
Tomáš Svátek

Mariánská pouť
představí svatby
kde: Komunitní centrum MaNa
kdy:vernisáž 10. srpna v 18.00, 12. - 13. srpna od 10 do 18 hodin
Černošická společnost letopisecká připravila
svoji další výstavu, tentokrát na radostné téma
svateb, kterou budete moci zhlédnout po oba
dny konání Mariánské pouti v Komunitním centru MaNa (naproti kostelu).
„Řekli jsme si, že by výstava o pouti mohla přinést něco příjemného, co tu ještě nebylo,“ říká
Ivan Látal. „Bylo však obtížné fotografie získat,
protože téma SVATBY nebylo nikde podchyceno, ani v obsáhlém archivu Mileny Křížové.“
Nakonec se to podařilo a svatební fotografie
zachycují období sta let. Mnozí čtenáři (a další
sousedé) totiž zareagovali na naši výzvu a laskavě nám poskytly zajímavé materiály. Na výstavě
si tak můžeme připomenout pro mnohé z nás
významnou životní událost.
Autoři připravili přehlídku fotografií z (ne)dávných let, ale také řadu oznámení a blahopřání,
rovněž něco ze svatební módy nebo svatební tabule. Porovnejme atmosféru svatebních obřadů
let minulých a současnosti. „Pokud si ještě někdo vzpomene a přinese o pouti na výstavu nový
exemplář, bude vítán,“ dodává Ivan Látal.
Srdečně zveme na vernisáž výstavy ve čtvrtek
10. srpna od 18 hodin, kde pro vás bude připravena svatební výzdoba, pohoštění a také hudební úvod, který obstará dívčí trio Marulky.
Simona Kysilková Šnajperková, Černošická
společnost letopisecká
a Dana Jakešová
FOTO: archiv ČKF

ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
program

sobota 12. 8. 2017
10.30 Ranní chvály
10.30 Čertovská pohádka 	
11.15 Písničky pro děti
12.30 Chůdaři
13.00 Koncert v kostele
14.00 Pramínek ZUŠ Černošice 	
14.30 Chůdaři
14.50 Pohádka Princ Jaromil
15.50 Třehusk
17.15 Chůdaři
17.30 Kapičky 	
18.50 Komáři
19.00  	 Paul Batto
20.30 B.lues a Bohouš Josef 	
22.15 Pa-li-Tchi
22.30 B.lues a Bohouš Josef

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Divadlo Studna
P. Hokr a V. Savincová  
Divadlo Studna
Černošická hudební společnost
Folklorní soubor
Divadlo Studna
Divadlo Studna
Hudební skupina
Divadlo studna  
Hudební skupina country
Holky v rozpuku
Hudební skupina
Pouťová zábava
Ohňová show
Pouťová zábava

Dětské odpoledne se SHŠ Nevers probíhá na trávě vedle kostela.
Loutkový atelier a úžasný svět her se koná od 12 do 18 hodin.
neděle 13. 8. 2017
10.30 Poutní mše svatá
10.30 Pohádka Tři kůzlátka
11.15 Výtvarná dílnička k pohádce   	
12.00 Long Silence 	
14.00 Jiří Maršíček trio
16.00 M. Bihari a Bachtale Apsa
18.00 Koncert v kostele

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pruhované panenky
Pruhované panenky
Hudební skupina bigbeat
Hudební skupina blues
Hudební skupina
Černošická komorní filharmonie

V komunitním centru MaNa naproti kostelu se koná po oba dny výstava „Naše svatby“.
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov.

Závěrečný koncert Mariánské pouti
Kdy: 13. 8. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Starozákonní příběh o Juditě, jež svou krásou
a výřečností omámila Holoferna (velitele vojsk
krále Nabukadnezara, který obsadil prameny, odklonil potoky a tak trápil obyvatele
města Betulie žízní, aby mu chystaný masakr
Izraelitů nedal tolik práce) a vlastnoručně mu
pomocí jeho vlastní šavle zcizila hlavu, která
vyvěšená na hradbách zapůsobila na dotěrné
vojsko jako repelent, zpracoval Antonio Vival-

di jako oratorium, jež v kostele Nanebevzetí
Panny Marie 13. srpna v 18 hodin provede
Černošická komorní filharmonie se sborem
Pražští Pěvci pod vedením Stanislava Mistra.
Sóla zpívají Šárka Mistrová - mezzosoprán,
Irena Pelantová - soprán, Stanislav Mistr - tenor a Jan Janda - bas.
Koncert podporuje město a ZUŠ Černošice
a farnost Třebotov, vstupné je dobrovolné.
Václav Polívka

-- Závěr Mariánské poutě bude patřit oratoriu Antonia Vivaldiho. --
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Pouťová zábava:

FOTO: B.lues

B.lues a Bohouš Josef
Kdy: 12. srpna v 22.30
Kde: na pouti
Hudební sebranka B.lues je původně náhodné
sdružení muzikantů, která se časem ustálila do
dnešní podoby. To si nese částečně stále s sebou, a proto není nikdy jasné, kdo z muzikantů
a zpěváků dorazí, a co se bude hrát. V každém
případě se můžete těšit na ty nejlepší světové
rockové fláky v provedení B.lues. Kdo někdy
navštívil jejich koncert, ví, že je to překvapení
pro posluchače i pro samotnou kapelu, ale vždy
super zážitek. U mikrofonů bude jako vždy Pavel
Hronek, Míša Klimková a hlavně skvělej Bohouš
Josef. A jak už bylo nastíněno, nikdy není jasné,
kdo další se objeví.
-- Vystoupení B.lues a Bohouše Josefa zakončí první den Mariánské poutě. --

Pouťový program
pro děti

Letní houslové kurzy „osvěží“
houslový recitál Michala Foltýna
Kdy: 2. 8. v 18.00
Kde: ZUŠ, Střední ul.
Součástí houslových kurzů Jaroslava Foltýna
a Václava Polívky jsou koncerty na přelomu
července a srpna v černošické ZUŠ. Mezi
zahajovacím koncertem 31. 7. v 18 hodin
(Bach, Leclair, Meierová, Foltýn, Prokofjev Anna Poulová, Václav Polívka - housle, Daniela Foltýnová - klavír) a závěrečným koncertem
4. 8. v 18 hodin absolventů kurzů, který potěší příznivce mladých talentů, zazní 2. 8. v 18
hodin houslový recitál Michala Foltýna, jehož
doprovodí klavíristka Daniela Foltýnová.
Michal Foltýn je žákem profesorky Ludmily
Štětinové a svého otce, profesora Pražské
konzervatoře Jaroslava Foltýna.  Dosáhl řady
úspěchů na soutěžích a mimořádná ocenění
-- Michal Foltýn --

poroty za interpretaci soudobých skladeb.
Svůj první celovečerní recitál uskutečnil
v Praze jako desetiletý, kde provedl i Partitu
pro housle a klavír, kterou přímo pro něj napsal skladatel Ilja Hurník. Během svého studia
úspěšně provedl koncerty Sibelia, Prokofjeva
a Szymanowského.
Je vyhledávaným komorním partnerem,
koncertoval v řadě zemí Evropy, v letech
2007 a 2008 absolvoval koncertní turné
v Itálii. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas.
V únoru 2012 vystoupil jako sólista v Koncertu pro violu Williama Waltona za doprovodu
Pražské komorní filharmonie. Zúčastňuje se
mistrovských kurzů doma i v zahraničí, nejvíce si váží konzultací u legendy houslové hry
Rugierra Ricciho.
V současnosti se chystá k vydání jeho debutového CD složeného
FOTO: archiv M. Foltýna
z děl autorů 20. a 21. století.
Daniela Foltýnová studovala konzervatoř u profesora Emila Leichnera, AMU u profesora Josefa
Páleníčka. Od studentských let se
zaměřovala na komorní hru a klavírní doprovod, získala řadu cen a diplomů na domácích i zahraničních
soutěžích a festivalech. Od roku
1983 působí jako profesorka Pražské konzervatoře, od roku 1993 je
pravidelně zvána na mezinárodní
mistrovské kurzy pořádané Vídeňskou akademií a je vyhledávanou
klavírní partnerkou našich předních
sólistů a komoních souborů. Značnou část svého repertoáru natočila
pro Český rozhlas.
Kurzy i koncerty podporuje
město a ZUŠ Černošice, vstupné
je dobrovolné.
Václav Polívka

Milé děti. Kromě kolotočů a laskominek pro
vás bude v rámci Mariánské pouti připraven
bohatý program. Stejně jako každý rok, i letos se v sobotní části dvoudenního programu můžete těšit na odpoledne se skupinou
historického šermu Nevers. Zazpívat si budete moct známé písničky s P. Hokrem a V.
Savincovou, sem tam se vynoří velikáni na
chůdách a pokud vydržíte až do pozdních
večerních hodin, uvidíte ohňovou show.
V rámci Loutkové dílny si můžete vyrobit vlastní dřevěnou loutku nebo namalovat
masku. Kosmická loď, letadla, pirátská loď
a s nimi např. střelba z děla, hvězdná brána
či nácvik přistávání do hangáru – to vše vás
čeká v Úžasném světě her, který pro vás připraví Divadlo Studna.
V neposlední řadě pro vás máme spoustu
pohádek! V sobotu dopoledne to bude loutková Čertovská o království, které propadne
peklu. Ve stejný den odpoledne lipoví umělci
rozehrávají jarmareční příběh o princi, jemuž ke štestí pomůže moudrost potulných
komediantů.
V neděli dopoledne pro vás Pruhované
panenky zahrají veršované loutkoherecké
představení vycházející z klasické pohádky
„O třech neposlušných kůzlátkách“. Můžete
se těšit na loutky kůzlátek vyrobené z ovčího
rouna, a veselé písničky, které provázejí celé
představení. Po té se můžete zúčastnit interaktivní dílny.
Doufáme, že se vám na pouti bude líbit
a těšíme se na shledanou!
Adéla Červenková
-- Děti se mohou o pouti těšit hned na tři
loutkové pohádky. -FOTO:  archiv Divadla Studna

Pavel Blaženín
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Letní kino Černošice letos již popáté
Kdy: 24. – 27. srpna, vždy v 21.00
Kde: Park Berounka
Již od roku 2012 je pro mnoho obyvatel v celém
regionu příjemným zakončením letních prázdnin
promítání pod širým nebem v černošickém Parku Berounka. Letní kino zde každoročně přiláká
na 1 500 návštěvníků všech věkových kategorií.
Čtyřdenní program je totiž uzpůsobený tak, že si
na své přijde opravdu každý. „Za pět let se nám
podařilo doslova od nuly vytvořit jednu z nejvýznamnějších akcí v regionu. Mám velkou radost,
že lidé cení a podporují naši snahu oživit místní
dění. Osobně považuji společenský a kulturní
život mnohdy za významnější nežli cokoliv jiného,“ dodává Jan Jelínek, předseda spolku Na
Nohou. Spolek stojí hned za několika podobnými projekty, tím posledním je například série
koncertů NAŽIVO!.
Na co se diváci mohou těšit
Letošní program ve čtvrtek 24. srpna zahájí
dojemný pohádkový příběh plyšáka – Kuky se
vrací z dílny rodiny Svěráků. V pátek bude uveden životopisný thriller Snowden – strhující životní
cesta muže, který odkryl zdrcující realitu o sledovacích praktikách CIA na internetu. Sobota bude

FOTO: Tomáš Hejlek

-- Promítat se bude po čtyři srpnové večery. Připraveny jsou filmy Kuky se vrací, Snowden,
Osm hrozných a Marečku, podejte mi pero! --

patřit dramatu Quentina Tarantina Osm hrozných,
snímku s westernovou tématikou a pro Tarantina
typickým drsným humorem i nadsázkou. Sérii
promítání v neděli završí známá nesmrtelná komedie Marečku, podejte mi pero!. Každému promítání bude navíc předcházet vždy tematicky laděný
krátký, zhruba pětiminutový film z aktuální tvorby
studentů filmových škol.

BUKIFEST 2017

tamtéž anebo pouťovou zábavou s gramofonovými deskami.

Kdy: pátek 8. 9. od 19.00
Kde: Club Kino
K začátku září již neodmyslitelně patří BUKIFEST
– tedy večer plný dobré hudby, který nám připomene výjimečnou černošickou osobnost, skvělého textaře, spolužáka a kamaráda – Michala
Bukoviče (1943 – 2008). Byl především dvorním
textařem Karla Zicha, ale skládal i pro další interprety, například pro Mikiho Volka, Karla Gotta,
skupinu Rangers, Ladislava Vodičku, Věru Martinovou a řadu dalších.
Těm, kdo jej znali, netřeba ho více představovat. Ale i ti, kdo si myslí, že jim jméno nic neříká, rychle zjistí, že jeho texty dobře znají. Znáte
přece třeba písničky Není všechno paráda (Karel
Zich), Prodavač (Michal Tučný), Rána a gól (Miki
Volek), nebo Řidič, ten tvrdej chleba má (Ladislav
Vodička). Do černošické historie se pak Michal
Bukovič zapsal legendárními diskotékami v hotelu Kazín, uspořádáním koncertu Mikiho Volka

Jedna „pecka“ za druhou
Letošní BUKIFEST odstartujeme pěkně od
podlahy – přijede nás potěšit a pobavit Rosťa
Pechoušek a Elvis Presley revival band. Všichni
víme, že pro Michala Bukoviče byl rock´n ´roll
zdrojem inspirace a sám se rock´n ´rollu věnoval a rád ho poslouchal. Rovněž víme, že letos
uplyne 40 let od smrti Elvise Presleyho, ale my
zasvěcení víme, že ... Takže Rosťa nebo Elvis?
Nepropásněte jedinečnou příležitost si s Elvisem
zatančit nebo si udělat fotku. Taková příležitost už
se nebude opakovat! Také můžete nahlédnout do
svých skříní a vrátit se i oblečením do 50. a 60.
let minulého století.
Po ostrém nástupu si trošku odpočineme a nabereme síly v rytmu pohodové country a trampské muziky s Tony Linhartem a Pacifikem a stálicí festivalu, Jitkou Vrbovou. Přestože se Pacifik
a Michal Bukovič míjeli hudebně, tak se rozhodně nemíjeli lidsky a Tony Linhart nám prozradí pár

Projekce začínají vždy ve 21 hodin v Parku
Berounka v Černošicích – naproti Penny Marketu. K dispozici budou místa k sezení, přesto je
možné si přinést i vlastní sezení pro větší pohodlí
(deky, lehátka, apod). Na místě stánek s občerstvením. Vstup je již tradičně zdarma.
Za organizátory
Jan Jelínek

historek z osobních setkání s Michalem. A čím
jsme BUKIFEST začali, tím také skončíme – vrátíme se zpět k největším rock´n ´rollovým hitům
v podání skvělé skupiny The Fribbels, která nás
přenese zpět především do 50. let 20. století, čili
zpět na parket!
Celým večerem nás provede Milan Schmidt,
kterého mnozí znají například z vln Country radia.
Přijďte se pobavit, zatančit, poslouchat a připomenout si tak Michala Bukoviče.
Kde koupit vstupenky
Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu
2. srpna 2017, Club Kino, Fügnerova 263,
25228 Černošice. Tel.: 251 640 397, e-mail:
clubkino@clubkino.cz, (St - Čt: 16.00 - 21.30,
Pá - So: 16.00 - 02.00, Ne: 15.00 - 20.00) –
vstupné s rezervací místa k sezení 180 Kč (při
koupi vstupenek si vyberte místo k sezení), v den
konání koncertu 200 Kč.  Těšíme se na setkání
s Vámi a dobrou muzikou.
Za organizační tým
Michaela a Magdaléna Voldřichovy

2x FOTO: Michal Strejček (2016)

-- Jitka Vrbová je stálicí festivalu. Její vystoupení nebude
chybět ani letos. --
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-- Sál bývá během BUKIFESTu opravdu „nabitý“. --
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2x FOTO: Alena Šustrová

-- Maryška se bude nejen koupat v sudu, ale i lézt na komín, pít pivo či pořádat zabíjačku... --

Maryška se bude v sudu koupat naposledy
Kdy a kde: 12. 8. v 20.00 – zámek Svinaře
na Berounsku
25. 8. v 20.00 - Amfiteátr u Hostince u Káji
Maříka, Mníšek pod Brdy
Sedm úspěšných sezón má za sebou původní
muzkál Postřižiny. Letošní sezóna je osmá a –
derniérová. Kdo tedy ještě neviděl Maryšku
a paní hostinskou koupající se v pivovarském
sudu, pana De Giorgiho skákajícího z komína
či Francina na prskajícím motocyklu, má poslední příležitost.
Pod komínem zámku ve Svinařích na Be-

rounsku měly Postřižiny v roce 2008 premiéru, nyní se zde 12. srpna uskuteční jedna ze
dvou derniér. V hlavních rolích muzikálu, který
slaví úspěchy po celém republice a vidělo jej
několik desítek tisíc diváků, budete mít možnost vidět skvělého moderátora Jana Rosáka
(dr. Gruntorád), profesionálního muzikálového
herce Ondřeje Bábora (Francin), zkušenou
ochotnici, členku divadla Akorát Adélu Červenkovou (Maryška) a excelentního purkrabího z muzikálu Noc na Karlštejně Karla Krále
(Pepin). Zdatně jim asistují mnozí další, kro-

-- V původním muzikálu společně účinkují
profesionálové (Jan Rosák ad.) s ochotníky,
kteří jsou doma v kraji kolem Berounky. --

mě herců si zahrají osovští hasiči v dobových
uniformách, staropražská kapela Třehusk,
živá zvířata či historická technika. A pivo,
samozřejmě…
Vstupenky jsou k dostání prostřednictvím emailu frydl@centrum.cz či tel. č. 724 135 824.
Miloslav Frýdl

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOYNE, John: Chlapec na vrcholu hory – román z období 2. světové války;
FENWICK, Liz: Cizinec z Cornwallu – román
pro ženy;
GOFFA, Martin: Dítě v mlze – kniha dostala
cenu spisovatele Jiřího Marka za nejlepší českou
detektivku roku 2016;
GROEN, Hendrik: Tajný deník Hendrika Groena 83 ¼ roku: další rok a pořád nemám rád staré lidi – humoristický román z prostředí domova
důchodců;
HAWKINS, Paula: Do vody – anglický psychologický detektivní román od autorky knihy Dívka
ve vlaku;
HRACH, Vilém: Šumava...hranici přecházejte
po půlnoci – zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici tvořenou železnou
oponou i těch, kteří se sami pokusili o útěk, bylo
již všechno napsáno. Tato kniha vás ale přesvědčí, že tomu tak není;
KALFAŘ, Jaroslav: Kosmonaut z Čech
– sci-fi;
KULTÁNOVÁ, Zuzana: Augustin Zimmermann
– hlavní postava této novely, jejíž děj se odehrává
v šedesátých letech 19. století, představuje až archetypální model nešťastného člověka;
LARK, Sarah: Naděje na konci světa – děj
knihy se odehrává v Persii, v uprchlickém táboře roku 1944. Tady končí osmnáctiletá Polka
Helena se svou mladší sestrou Luzynou
po strastiplné cestě Ruskem a Persií poté,
co byla jejich rodina deportována ze Lvova na Sibiř. Když má několik set polských
sirotků dostat azyl na Novém Zélandu, vzklíčí

v Heleně naděje. Je však na transport příliš
stará;
LIU, Natalie: Sejdeme se na svatbě – skutečný
příběh smíšeného manželství Slovenky a Inda;
MEACHAM, Leila: Titáni – historický společenský román z prostředí Texasu kolem roku 1900;
ROLLINS, James: Sedmá pohroma – dobrodružný román;
STEJSKAL, Robin: Roztomilá holčička – povídky od drobných humoresek přes dramatické
příběhy až ke sci-fi;
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka: Osm – román o partnerských a rodinných vztazích s detektivní
zápletkou;
UHER, Václav: Zalitý kaktus – autobiografický
příběh, humorné příhody obyčejného vozíčkáře;
VIEWEGH, Michal: Bůh v renaultu – povídky;
YANAGIHARA, Hanya: Malý život – příběh
o sexuální orientaci, o lásce a obětování, krutosti
a neschopnosti bojovat s osudem.
Naučná literatura:
FRYŠ, Josef: 120 osobností Podbrdska
- kniha přináší osudy 120 osobností, jež jsou
spojeny s krajinou Brd a Podbrdska. Naleznete zde osudy slavných herců (Oldřich Nový,
Nataša Gollová), umělců (Julius Mařák, Ema
Destinnová), politiků (T. G. Masaryk, Emil Hácha) a sportovců (Martina Navrátilová, Věra
Čáslavská);
PROCHÁZKOVÁ, Zdenka: Procházka životem, aneb Co za našich mladejch let nebejvalo a co bejvalo - česká herečka, která v minulém století oslavila životní jubileum, se zamýšlí
nad svým životem, nad tím, jak se v jeho průběhu

změnil svět, přístup k lásce, jak se změnily vztahy
mezi ženami a muži;
ŽÁČEK, Pavel: Vlasovci v boji za Prahu - edice
je nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším souborem
dokumentů vztahujících se k průběhu Pražského povstání a pomoci dobrovoleckých jednotek
českého hnutí odporu v závěrečných okamžicích
druhé světové války.
Pro děti a mládež:
FABISIŃSKA, Liliana: Klinika U bolavé tlapky.
Riki má štěňátka - příběh o zvířátkách. V knížce
se děti seznámí, jak to chodí na klinice pro zvířátka a s osudy malých zvířecích pacientů;
FABISIŃSKA, Liliana: Klinika U bolavé tlapky.
Babočka, která neumí létat - příběh o kočičce;
MONGREDIEN, Sue: Příběhy se šťastným
koncem. Zachráněná sovička - jeden z příběhů
se šťastným koncem, v němž půjde o záchranu
opuštěných sovích mláďat, pro mladší děti;
PRZEWOZNIAK, Marcin: Jak se bydlí se strašidly - napínavý, zábavný příběh. Knížka, která
láká ke čtení;
VÁLKOVÁ, Veronika: Za Marie Terezie - historický příběh pro starší děti.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice
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