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Dvoje farmářské trhy v Černošicích
Farmářské trhy, hit posledních let, se pořádají
snad všude. A Černošice nejsou výjimkou. Na
rozdíl od spousty jiných trhů či street food festivalů Vám však u nás nikdo pod názvem domácí
zeleninová rolka nenaservíruje osmažený polotovar ze supermarketu, protože organizátoři
našich trhů do Černošic lákají ověřené stánkaře
s kvalitním zbožím.
Nebyly by to Černošice, aby se zde neobjevila nějaká zvláštnost. V případě trhů je to fakt, že
tu máme trhy dvoje. S organizací farmářských
trhů začalo sdružení TAK již před několika lety
– původně na Kazíně, potom na parkovišti mezi
vilou Tišnovských a Club Kinem a přede dvěma
lety si z důvodu rekonstrukce vily musely hledat
nové útočiště, které našly na louce u Mokropeského nádraží. Pod hlavičkou TAK, z.s. se trhy
přestěhovaly, našly si nové příznivce z oblasti
Mokropes, ale letošní sezónu už dámy z TAKu
předaly novým organizátorům – Alici a Pavlovi
Fischerovým.
Zároveň se stěhováním jedněch trhů od vily
k Mokronádraží se v Černošicích objevily i farmářské trhy na náměstí Centra Vráž. Jejich organizátorkou je paní Kristýna Pánková, která
na stejném místě již několik let organizuje trhy
Mikulášské.
O tom, proč se do organizace trhů pustili a co
to vlastně obnáší, se dozvíte více v rozhovorech
na stranách 20 a 21.
Adéla Červenková
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-- Farmářské trhy se od jara do podzimu konají vždy ob týden v sobotu dopoledne,
a to jak na náměstí Centra Vráž, tak na louce u Mokropeského nádraží. --

Výzva k zapojení do oslav 100. výročí republiky
Příští rok budeme i v Černošicích slavit 100
let od založení Československé republiky.
Rádi bychom kromě samotného jubilea připomněli také významné osobnosti a události
spojené přímo s Černošicemi, které v průběhu celých 100 let přispěly k rozvoji demokracie v naší zemi.
Dovolujeme si tedy oslovit vás, černošické spolky, sdružení, uskupení, ale i jednotlivce s výzvou k aktivnímu zapojení do těchto
oslav, abychom si společně připomněli význam demokracie a zasadili se o její rozvoj.

Pakliže i Vy máte zájem podílet se svou
angažovaností, nebo pokud byste chtěli přispět k oslavám tohoto výročí organizací nějaké veřejné akce, která by ukázala propojení
vzniku Československa s Černošicemi (výstava, společenská akce, kulturní vystoupení či poučná beseda), rádi bychom Vaše nápady a návrhy vyslechli, podpořili, a zároveň
je mezi sebou zkoordinovali do uceleného
přehledu.
Proto Vás zveme na schůzku dne 11. ledna 2018 od 19 hodin do Club Kina, kde by-

chom zkonzultovali všechny nápady, přání či
požadavky. Prosíme ty z vás, kteří se budou
chtít zúčastnit, případně byste se zúčastnit
chtěli, ale nevyhovuje vám termín, ozvěte
se na email adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655.
Děkujeme.
Těšíme se na vzájemné setkání!
Za Komisi pro spolkovou činnost
a komunitní život
Josef Barchánek

z radnice

Zprávy
z městské
policie
Silnice plná bláta
Dne 11. 10. ve 12:25 hodin přijala hlídka
Městské policie Černošice telefonické oznámení o znečišťování komunikace na konci ul.
Husova. Na místě bylo zjištěno, že ke znečišťování komunikace bahnem dochází ve spojitosti
s těžbou dřeva v lese a jeho svážením traktory
na pozemek, který je ve vlastnictví výzkumného
ústavu lesnictví a myslivosti. Strážníci na místo
přivolali oprávněnou osobu, která má na starost
tuto část lesa. Ten podal vysvětlení ohledně těžby a přislíbil urychlené vyčištění komunikace.
Přislíbil sjednání nápravy nejpozději do druhého
dne, což bylo učiněno a kontrolou bylo zjištěno,
že komunikace byla vyčištěna. O zjištěném stavu věci, jakož i učiněných opatřeních, byl zpětně
informován oznamovatel věci, který strážníkům
poděkoval za urychlené vyřízení celé záležitosti.

Pracovní úraz v Tescu
Dne 13. 10. v 08:05 hod. byla Městská policie Černošice požádána o součinnost řevnickým obvodním oddělením Policie ČR ve věci
pracovního úrazu v prodejně Tesco v Černošicích. Záchranná služba na místo již byla přivolána. Na místě bylo zjištěno strážníky, že došlo
k pádu zaměstnance z nákladní rampy, když
chtěl zaplombovat vůz. Na okolnosti pádu si nevzpomíná. Muž byl podroben testu na přítomnost
alkoholu, který byl negativní. Po chvíli na místo
přijela hlídka PČR, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření. Muž byl poté předán do péče
zdravotníkům z přivolané záchranné služby.

Taktický výcvik
Dne 30. 10. se několik strážníků Městské

Vítání občánků
V pátek dne 3. listopadu přivítal pan starosta Filip Kořínek další nové občánky města Černošice
v krásném prostředí městského sálu na Vráži.
Vítání se zúčastnilo 18 narozených dětí spolu se
svými rodiči a někdy i celými rodinami. Program
pro naše nejmenší připravila Základní umělecká
škola Černošice – zahrál nám na klavír Vojtěch
Kysilka s paní učitelkou Alenou Veretina a na
flétnu zahrála Viktorka Kuchařová. Tímto jim za
jejich vystoupení moc děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé

policie Černošice zúčastnilo taktického výcviku zaměřeného na činnosti strážníků obecních
policií, který se konal v Českých Budějovicích
ve středisku sportovního klubu PČR. Výcvik byl
zaměřen převážně na bezpečnost strážníků při
provádění zákroků např. v hromadných prostředcích, restauracích a na veřejných místech.
S lektory byla probrána problematika správného
přístupu chování v rizikových situacích, použití
donucovacích prostředků a zbraně, taktiky poutání včetně praktického výcviku použití těchto
prostředků. Všichni zúčastnění si pochvalovali
zaměření tohoto školení, profesionální přístup
lektorů, jakož i procvičení a zdokonalení služební
činnosti strážníků v provádění taktiky služebního
zákroku. Pevně doufáme, že naučené postupy
nebudeme při výkonu naší práce muset často
používat, ale s ohledem na zvyšující se agresivitu společnosti je to spíš pouhým přáním.

Agresivní muž
Dne 1. 11. v 11:20 hod. přijala hlídka Městské
policie Černošice oznámení od řevnického obvodního oddělení Policie ČR žádost o prověření
agresivního muže, který měl napadat a ohrožovat bezdomovce v lokalitě Na Vápenici v obci Kosoř. Na místě strážníci zjistili povalený motocykl,
volně pobíhajícího psa a sedícího muže v korytě potoka, který měl na sobě pouze ponožky.
Oblečení bylo rozházené okolo. Muž na dotazy
hlídky MP, zda je v pořádku a zda nepotřebuje
pomoc, odpověděl slovy „hovno“ a „nikam nepůjdu“. Dál už muž nereagoval, působil značně
zmateně a jevil známky požití omamných látek.
Když hlídka přistoupila k muži blíž, tento vstal
a chtěl z místa utéct. Nejdříve proběhl kolem
strážníků, náhle se prudce otočil a na strážníky
zaútočil. Strážníci použili chvatů a hmatů k odvrácení útoku. Nicméně se i tak muži podařilo
strážníky udeřit do obličeje a hlavy. Muž se i nadále choval agresivně, strážníky stále napadal,
různě se povaloval v korytě a na zákonné výzvy,
aby upustil od svého jednání, nereagoval. Následně na místo dorazila hlídka Policie ČR, kdy
přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na
setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky
a jejich dítky.
O fotografie z listopadového vítání občánků si
rodiče můžou zažádat na adrese eva.rehorova@
mestocernosice.cz.
Další vítání občánků plánujeme na 18. května
2018 od 16 hodin opět v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu
eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová,
matrikářka

se vzájemnou součinností podařilo muže spoutat. Na místo byla přivolána rychlá záchranná
služba, na kterou při pokusu o vyšetření muž
plival a snažil se lékaře kousnout. Po provedení
nezbytných úkonů k zajištění agresivního muže,
byl tento za doprovodu strážníků záchrannou
službou převezen do nemocnice Motol.
Vzhledem k útokům na strážníky si celou věc
převzala k dalšímu šetření Policie ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Naštěstí po
těchto útocích nedošlo k žádnému vážnějšímu
zranění u zasahujících strážníků a po nezbytném
vyšetření v nemocnici se strážníci vrátili zpět do
práce.

Rušení nočního klidu
Dne 7. 11. ve 22:35 hod. během hlídkové
činnosti v obci Dobřichovice byla provedena
strážníky Městské policie Černošice kontrola
veřejného parku z důvodu častého rušení nočního klidu, kterého se dopouští převážně mládež
konzumující v parku alkohol. Během této kontroly byla zjištěna osoba ležící v trávě v blízkosti lavičky. U muže, který je strážníkům dobře znám,
bylo zjištěno požití alkoholu ve větším množství
a dále zranění v oblasti obličeje - zkrvavená pusa
a nos. Kontrolovaný muž nedokázal strážníkům
sdělit, kde a jak ke zranění přišel. Po komunikaci s obvodním oddělením Policie ČR Řevnice byl
zjištěn zájem policie z důvodu nařízeného převozu muže do protialkoholní léčebny Bohnice.
Hlídkou Policie ČR byla po příjezdu provedena
orientační dechová zkouška s výsledkem 4.78
promile alkoholu v krvi. Hlídka přivolala rychlou
záchrannou službu, kde ošetřující lékař s ohledem na mužův zdravotní stav (funkční pouze
jedna ledvina) rozhodl o jeho převozu na interní
kliniku nemocnice Karlovo náměstí, jelikož by
mohl být ohrožen na životě.
Otmar Klimsza, Městská policie Černošice

FOTO: B. Malá

-- Na začátku listopadu přivítal starosta
18 nových občánků. --
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z radnice

Jednou větou...
Albert: Místo přístřešku bude
stojan na kola
Společnost Ahold vyslyšela naše výhrady
k přístřešku na vozíky a nalezla jiné řešení podle mého názoru ideální, protože je komfortní, úsporné a šetrné k přírodě i lidem. Místo pro vozíky bude nově přímo uvnitř prodejny,
zatímco na zpevněné ploše místo současného
přístřešku budou stojany pro kola. Děkujeme
Aholdu za toto rozhodnutí a přejeme zákazníkům spokojené nákupy ;-).
V lese u Černošic se kácelo - bylo to
v pořádku? Jaké má vlastník lesa povinnosti? Musí mít povolení? Musí to oznámit veřejnosti, označit vstupy do lesa?
Musí po sobě uklidit?
- V případě velkého vlastníka, který má zpracované lesní hospodářské plány (což platí
i pro f. Frost Flower, která vlastní lesy u Černošic), nemusí těžby veřejnosti ani státní
správě předem oznamovat.
- Z § 19 (1) a § 20 (1) i) lesního zákona vyplývá, že veřejnost vstupuje do lesa vždy na
vlastní nebezpečí a má zakázáno vstupovat
do míst, kde probíhá těžba.
- Při lesní dopravě nesmí dojít k nepřiměřenému poškození pozemků (např. vyjeté hluboké koleje). Cesty v majetku jiných vlastníků musí vlastník/těžař uvést do původního
stavu.
- Pokud jde o lesní cestu v majetku vlastníka
lesa, která není evidována v katastru nemovitostí jako komunikace, pak je to neveřejná
cesta v rámci tzv. lesní dopravní sítě, a je
na vůli vlastníka lesa, zda ji jako cestu dál
ponechá či nechá zaniknout (např. zalesní). Nelze nárokovat uvedení do původního
stavu.
- Vlastník lesa není povinen po provedené
těžbě uklízet těžební zbytky – větve, pařezy, atd. Obecně takto definovaná povinnost
neexistuje; naopak lze shledat pozitivní koloběh biomasy v lese. Těžební zbytky však
nesmějí být překážkou pro nové zalesnění
ani zdrojem šíření škůdců (např. kůrovců).
I přes výše napsané jsem vlastníky lesa na
osobní schůzce požádal, aby nás v budoucnosti o případném dalším kácení pokud
možno informovali, a my jsme zprávu mohli
předat veřejnosti.

Získali jsme evropskou dotaci
na rekultivaci bývalé skládky
Uspěli jsme se žádostí o 85% dotaci na náklady rekultivace bývalé skládky U Dubu - je
to velký a důležitý úspěch, protože tuto starou
ekologickou zátěž jsme povinni vyřešit. Kdybychom v této možná poslední dotační výzvě
svého druhu neuspěli, museli bychom to případně udělat z vlastních zdrojů celé - cca 42
mil. Kč dle projektu. Na úřadě za tímto projektem stojí celý tým lidí z odboru vedení města,
právního, investic a správy majetku, životního
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prostředí, stavebního úřadu a dalších, kterým
tímto děkuji. Dík patří i radním, kteří k tomu
v různých fázích přispěli. Dotací jsme získali
již celou řadu, ale tuto – jejíž výsledek reálně
obyvatelé města moc nepocítí, a právě proto
– jsem považoval za velmi důležitou, abychom
po řadě let a několika neúspěšných pokusech
mohli kapitolu bývalé skládky jednou provždy
řádně uzavřít. Ještě to není fyzicky hotové, ale
finanční základ je snad položen.

Vichřice
Po vichřici 29. října zůstalo v republice asi
500 tisíc lidí bez elektřiny; celou noc bez
proudu byly také dvě lokality v Černošicích.

Až bude O2 sbírat budky...
Požádali jsme O2 o odstranění již nepoužívané telefonní budky před Slánkou, která
zabírá velkou část tohoto frekventovaného
chodníku. Podle sdělení příslušné referentky
se „budky sbírají jednou do roka, zpravidla
v lednu či únoru“. Další osud naší centrální
budky budeme bedlivě sledovat ;-).

Kdy dá město souhlas
se zřízením druhého vjezdu?
Rada města přijala pravidla pro posuzování
žádostí o zřízení nových vjezdů:
•Nebude vydán souhlas se zřízením více než
jednoho vjezdu v ulicích s vybudovaným či
plánovaným chodníkem, pokud je technicky
možné zajistit dostupnost ploch vhodných
pro parkování jediným vjezdem.
•U stávajících nemovitostí se zpravidla poskytne souhlas se zřízením dalšího vjezdu,
pokud umožní parkovat na pozemku vozidla,
která by jinak byla ve veřejném prostoru.
Předpokladem je, že plochy dostupné hlavním vjezdem nejsou dostatečné pro počet
vozidel, která uživatelé nemovitosti provozují.
•U nově navrhované stavby lze souhlasit se
zřízením dalšího vjezdu, pokud terén nebo
jiná omezení neumožňují vybudovat dostatečný počet parkovacích míst obsluhovaných
jedním vjezdem.
•S dalším vjezdem lze souhlasit, pokud se
jím má zpřístupnit pro údržbu a obsluhu jinak
nepřístupná část pozemku.
•V případě rodinných domů s více bytovými
jednotkami se předpokládá sdílené využívání
infrastruktury včetně společného vjezdu.

Vzniká studie k diskuzi
o budoucím umístění lávky
do Všenor
Architektonický ateliér Qarta se ujal úkolu
posoudit možnosti umístění a vzhledu nové lávky do Všenor z prostoru městské pláže, pokud
by v budoucnosti měla vzniknout místo lávky
zavěšené na železničním mostě. V této souvislosti jsme provedli malý průzkum, kdo dnešní
lávku využívá – v sobotu 14. října (bylo krásné
babí léto) ji během dne překonalo 539 cyklistů,
z toho 56 černošických (10 %) a 26 všenorských (5 %), a 172 chodců, z toho 72 černošických (42 %) a 39 všenorských (23 %).

Nové noční vlaky
V novém jízdním řádu ČD platném od 10.
prosince 2017 je nově zařazen noční vlak
s odjezdem ve 02:30 z Hlavního nádraží Praha a 02:38 ze Smíchova. Ve směru na Prahu
pojede nově noční vlak v 01:55 z Mokropes
a 01:58 z Černošic. Oba spoje ale pojedou
pouze v sobotu a neděli.

Město získalo pozemek
v centru Černošic
Poté, co Česká pošta neakceptovala městem dodaný odhad ceny pozemku 884 m2
za prodejnou Albert ve výši 2,9 mil. Kč jako
částky včetně DPH, podle pravidel pro prodej pozemků s předkupním právem nechala
sama zpracovat druhý: ten vyšel na částku
3,4 mil. Kč (vč. DPH). Naše zastupitelstvo
koupi na svém říjnovém zasedání schválilo.
Městu bude ve výsledku v centru Černošic
patřit 2519 m2 souvislé plochy, protože loni
nakoupilo dva sousední pozemky od soukromého majitele.

Vánoční osvětlení v říjnu
Firma Eltodo rozvěsila vánoční osvětlení již
ve druhé půli října (na základě objednávky od
města, kde nebyly termíny přesně stanoveny)… Příště dáme na vědomí, že nám stačí
Vánoce slavit až v prosinci…

Krajský převrat
Hnutí ANO vypovědělo ve Středočeském
kraji koaliční smlouvu a zbavilo se STAN
a ODS, včetně radních Věslava Michalika
(úspěšného starosty Dolních Břežan, STAN)
a náměstka hejtmanky pro oblasti zdravotnictví Martina Kupky (úspěšného starosty Líbeznice, ODS). Hejtmanka jim vytýkala údajné
chyby a špatnou komunikaci, naopak odvolaní radní důvod vidí ve své snaze o zprůhlednění krajských zakázek a provedení forenzního auditu v kritizované krajské správě silnic.
Ten jako předseda krajského finančního výboru požadoval také krajský zastupitel Michael Pánek (místostarosta Dobřichovic, ODS).
Novou krajskou koalici ANO složilo s ČSSD
a KSČM, přičemž radními se stali oba bývalí
hejtmani V. Řihák a M. Petera (oba za ČSSD),
proti nimž se před volbami hnutí vymezovalo,
a vrátil se i radní pro zdravotnictví z problematické éry Davida Ratha. Z pozice starosty
Černošic mohu konstatovat, že důraz na koncepční přístup k rozvoji kraje, férovost v rozdělování krajských dotací a transparentnost
v hospodaření, spojený s aktivitou a pracovitostí, byl ze strany kraje v uplynulém roce velkým zlepšením a nadějí na lepší budoucnost.
Nevydrželo to.

Zmatky při rekonstrukci
krajské silnice
Stavební firma najatá krajem na rekonstrukci silnice II/115 rozmístila na konci října po města značení o rekonstrukci úseku

z radnice
Tyršova-Husova, který se bude dělat až příští
rok, postavila značky se zákazem zastavení
kvůli průjezdu autobusové linky tam, kudy autobusy vůbec nejezdily, zřídila zastávky, které
nebyly potřeba, zrušila zastávky, které mohly
dále fungovat atd. Intenzivně jsme se snažili
důsledky takového šlendriánu rychle napravit,
což se v řádu několika dní podařilo. Převzali
jsme iniciativu v informování obyvatel. Vyvolali
jsme také jednání se všemi odpovědnými aktéry, aby se takové chyby už v dalších fázích
stavby (příští rok) neopakovaly. Omlouváme
se občanům za svoji původní naivní představu, že krajskou stavbu si bude řídit kraj… ;-).
V některém příštím čísle IL přineseme informace z krajského projektu, jak mají uzavírky
naplánované na fáze stavby v příštím roce.

Vícenáklady na novou radnici
Rada města souhlasila se třetím dodatkem
ke smlouvě se stavební firmou, kterým se
celková cena navyšuje o vícenáklady z důvodu narušené statiky svislých i vodorovných konstrukcí budovy a současně o dodatečně objednané práce (hl. zateplení fasády
a zahrnutí podkroví do rekonstrukce). Některé další práce budou teprve vyčísleny
(do dalšího dodatku), až svoji práci dokončí
městský rozpočtář, ale je již zřejmé, že se
bez větších problémů vejdeme do zákonných limitů.
Více přímo z usnesení rady, kde rada:
3) bere na vědomí informaci, že celkové navýšení původní smluvní ceny 35.080.578
Kč bez DPH vlivem již uzavřených dodatků
č. 1 a č. 2 a navrhovaného dodatku č. 3
činí 7.566.157,91 Kč bez DPH, tj. 21,56 %
vysoutěžené ceny u nepředvídatelných
vícenákladů (limitní hodnota dle zákona
o veřejných zakázkách je 30 %) a dále
834.208,52 Kč bez DPH, tj. 2,38 % vysoutěžené ceny u víceprací z rozhodnutí města
(limitní hodnota je 15 %);
4) bere na vědomí, že celková cena bude
samostatným dodatkem dále navýšena po
dopracování kontrolních položkových rozpočtů zahrnující části nových příček, omítek, obkladů a podhledů na dříve vybouraných konstrukcích a dle nových požadavků
města na zateplení fasády, nový krov včetně
zateplení střechy a vestavbu podkroví, a to
při dodržení výše uvedených zákonných limitních hodnot.

drobným popisem, k jakým machinacím v této
oblasti zřejmě v minulosti mohlo docházet,
ani poukazováním na princip přiměřenosti,
kde z našeho pohledu je potřeba zabránit korupci v této oblasti s dopadem na bezpečnost
silničního provozu jako veřejný zájem silnější,
než dotčení osobních práv uchazečů tím, že
jejich pobyt ve zkušební místnosti je zaznamenán a uložen na zabezpečených serverech
úřadu. Tímto naše snaha naštěstí nepadá.
Věříme, že na našem úřadě korupce nebude
mít prostor díky celé sadě dalších opatření.
Kamery mohou být zapnuté, ale pouze pro
dozor v reálném čase, bez záznamu.

citací mých slov, v uvozovkách, bohužel nebyla skutečnou citací. Pokud jste viděli plné
znění rozhovoru ve středočeské příloze (která
ale u nás není distribuována), tam mi byly do
úst vložené „jen“ dvě smyšlené věty (ačkoliv
rozhovor byl nahráván!) - ostatní se mi podařilo při autorizaci opravit, aby odpovídaly skutečnosti. Je dobré při čtení novin vědět, že
se tohle bohužel často stává, všem. Správně
mělo být „ostrůvek POZITIVNÍ deviace“, což
je obecně používaný pochvalný (!) výraz pro
místa s pozitivními odlišnostmi, která dokáží
být příkladem a v dobrém smyslu ovlivňovat
a rozvíjet své okolí. A to my jsme!

A tragikomická pointa k předchozímu
bodu (již po uzávěrce IL). Kamerové záznamy jsme dle rozhodnutí ÚOOÚ ukončili
v pondělí 6. listopadu. O pouhých osm
dní později (14. 11.) zjistil náš zkušební
komisař, že jedna autoškola ráno přivedla na zkoušku osobu, která se vydávala
za někoho jiného, koho jako uchazeče
o řidičský průkaz oficiálně přihlásila. Podezřelého z pokusu o podvod se podařilo
zadržet až do příjezdu hlídky Policie ČR
a na autoškolu zvažujeme trestní oznámení
s možností odebrání licence. Bohužel na
žádost policistů o poskytnutí kamerového
záznamu jsme se mohli jen smutně pousmát. Shrnuto: Korupci dokážeme dnes již
účinně bránit – ale pro trestní nebo správní
řízení může chybět důkazní materiál. Ani
jsme nečekali, že pocit zadostiučinění
ohledně negativního rozhodnutí ÚOOÚ
dostaneme tak brzy.

Další ukázky, jak také vzniká „nezávislá žurnalistika“, jsem se dočkal pár dní po volbách,
když mne MF Dnes oslovila s nabídkou,
abych se zúčastnil panelové diskuze „Praha
očima starostů MČ (městských částí)“, ze které bude souhrn představen čtenářům ve speciální příloze 1. 12. 2017. Podmínkou účasti
ale bylo, objednat si v příloze také placenou
inzerci v ceně od 10.000 do 30.000 Kč bez
DPH.
Zveme vás na veřejné setkání
se starostou a místostarostou, které
se uskuteční ve středu 31. ledna
od 19 hodin v městském sále na Vráži.
Hezké Vánoce!
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

Co je dobré vědět při čtení
novin
Ne, nepovažuji Černošice za ostrůvek politické deviace (a chápu, že se to některých lidí
dotklo, jak jsem byl upozorněn). Kdo zachytil
v povolební pražské příloze MF Dnes v pondělí 23. 10. krátký text o výsledcích v Černošicích, tak vězte, že ani jedna z údajných

Průběh zkoušek k „řidičáku“
se nesmí nahrávat
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
zamítl náš rozklad proti jeho dřívějšímu rozhodnutí, a nařídil nám přestat nahrávat průběh
zkoušek uchazečů o řidičský průkaz a vymazat všechny dříve provedené záznamy. Toto
preventivní technické opatření jsme dříve zavedli s cílem zamezit korupci mezi zkušebními komisaři, autoškolami a jejich klienty, a to
na základě konkrétních podezření. ÚOOÚ,
kterému podnět zřejmě dala některá z dotčených autoškol, jsme nepřesvědčili ani po-

V parlamentních volbách v Černošicích získala při vysoké volební účasti 76,14 % voličů nejvíce
hlasů TOP 09 – 19,51 %, následovaná ODS – 18,27 %, Piráty – 17,21 %, hnutím ANO –
16,34 %, STAN – 6,64 %, KDU-ČSL – 5,5 %, SPD – 4,74 %, ČSSD – 3,67 %, KSČM – 2,58 %
a Zelenými – 2,23 %.
Zdroj: www.ceskatelevize.cz/ct24
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z radnice

Názory zastupitelů
K náměstí 5. května
Předem považuji za vhodné uvést, jak tuto
problematiku vnímá naše sdružení. S tím, že by
v tomto místě měl být územní plán zachován a že
by se mělo jednat o veřejnou nezastavitelnou
plochu, souhlasíme. V debatách o možnosti jejího zastavění často zaznívá několik argumentů:
Argument o soukromém vlastnictví. Jistě je
pravda, že se jedná o soukromé vlastnictví majitele pozemku, které je nedotknutelné, jen je
omezené již dlouhou dobu platným územním
plánem. Určení využití pozemku územním plánem zase náleží městu a podle mého názoru je
také nedotknutelné. Takže vedle sebe stojí dvě
nezadatelná práva.
Územní plán slouží k tomu, aby obyvatelé
města mohli s dostatečnou jistotou předvídat,
co v jejich okolí vznikne, a stejně tak k tomu, aby
měl každý, kdo v Černošicích plánuje nějakou
výstavbu, jasnou představu o tom, co si na daném pozemku může dovolit. V tomto případě je
stav věcí myslím vcelku zřejmý.
Další argument je, že město nemá dostatek
prostředků na odkoupení pozemku v případě,
že ho majitel bude ochoten prodat. Nechci se
rozepisovat o tom, jestli by město mělo vždy mít
dostatečné rezervy na podobné akvizice (do-

Jak by mohl vypadat skatepark
Dnes bych Vám rád představil naši druhou variantu potenciálního skateparku v Černošicích.
Jedná se o návrh z dílny společnosti MysticConstruction. Tato varianta by také byla dobrou
náhradou za dosavadní plechové provedení.
Názory na tento park se ovšem v místní skate-komunitě liší. Obecně je s návrhem spokojenost, ale ještě žádáme variantu bez bazénu.
Tyto bazény jsou nepraktické na údržbu a drží

mnívám se, že ano), ani nechci začínat diskuzi
nad cenami jednotlivých veřejných zakázek.
Musím ale respektovat, že koalice, která město nyní řídí, má vlastní koncepci, rozjela mnoho
investičních akcí a na „kus pozemku s neefektivním využitím“ prostředky nemá. Na straně druhé
obyvatelé města v petici ukázali velmi silnou vůli
po tom, aby ze z tohoto „plácku“ stala priorita.
Dle mého názoru je jejich společenská objednávka natolik silná, že když vytrvá, měli by jejich
zastupitelé priority vedení města poupravit.

K rekonstrukci II/115
V minulém IL jsme si přečetli výměnu názorů
mezi naším kolegou Georgim Bečevem a panem
starostou na téma rekonstrukce krajské silnice
v centru Černošic. Georgi Bečev vyjádřil názor,
že město mělo výrazněji zasáhnout do projektu
této rekonstrukce, jehož podoba nebere ohled
na unikátnost místa. Pan starosta oponoval,
že bylo uděláno dost a že by kraj další úpravy
nepovolil.
Přestože jsme rádi za každé dílčí zlepšení, zastáváme názor, že město by ve vztahu ke krajské
silnici mělo mít připraven mnohem promyšlenější postoj. Důvody pro to jsou v zásadě dva. Zaprvé provoz na krajské silnici stále narůstá a je
potřeba ho klidnit všemi dostupnými rozumnými
prostředky. Zadruhé silnice vede centrem města, které by mělo sloužit zejména místním, a ne
jen průjezdu aut z celého regionu. Navíc po rese v nich nepořádek z blízkého okolí. Návrh taky
nepočítá s větším využitím protihlukového valu,
který by mohl sloužit jako opěra pro další jezdecké prvky.
Skate je stále populárnějším sportem a o kvalitní parky je zájem. Společnost MC tento rok
zrealizovala skateparky ve Žďáru nad Sázavou,
Teplicích, Tachově, Příbrami a na svou realizaci
se těší i pražská Podbaba. Kromě společnosti
MC budou realizovat další dvě dílny architektů

konstrukci bude mnohem složitější zasahovat do
nových povrchů.
Právě probíhající rekonstrukce silnice II/115
a s ní spojená omezení dle mého pozorování
vedla k nižšímu provozu ve špičkách díky snížení počtu aut od Dobřichovic. Na základě tohoto dojmu jsem si znovu přečetl studii ČVUT,
která se zabývá provozem ve městě, a potvrdil
si názor, že statistiky uváděné v této studii se týkají delších časových úseků (7-11, 15-19), což
pak může vést ke zkreslení závěrů pro špičky
(7.30-9.00, 16.30-18). Osobně se domnívám,
že ve špičkách je podíl tranzitu od Dobřichovic
skrz město výrazně vyšší než 25 % uvedených
v této studii. Proto by měla být v tomto smyslu
aktualizována.

K problematice dešťové
kanalizace
Již jsem vyjádřil názor, že pro řešení problému s dešťovou vodou by bylo velmi vhodné
udělat inventuru silnic s novým povrchem, kde
nebyla provedena dešťová kanalizace. Územní
plán (v části koncepce technické infrastruktury
- odkanalizování města) ukazuje, kde by dešťová kanalizace umístěna být měla. Takže pro začátek navrhuji udělat výkaz, kde je územní plán
respektován a kde nikoli, a uvést důvody proč.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

společný projekt v Ostravě. Jsou to společnosti Unicorn/Unicron, která nám posílala návrh
v předminulém vydání Informačního listu a společnost Fiveramps, která nám bude dělat návrh
v příštích týdnech.
Skateparky zkrátka rostou jako houby po dešti. Doufáme, že během pár let vyroste moderní
a díky betonu i tichý skatepark i v Černošicích.
Aktivní skate komunita i aktuálně hlukem zasažení sousedé si to zaslouží.
Michal Trešl, zastupitel Volba pro město

Autor: Mystic-Construction

Vážení sousedé,
parlamentní volby jsou za námi, a ačkoli na
nejvyšší úrovni dosud probíhají jednání o budoucím politickém uspořádání, již nyní je jasné,
jak byly karty rozdány. TOP 09 v těchto volbách
utrpěla porážku a skutečnost, že nakonec těsně překročila pětiprocentní hranici pro vstup
do sněmovny, rozhodně nelze prezentovat jako
úspěch.
Navzdory celostátnímu propadu však zde,
v Černošicích, TOP 09 se ziskem 19,51 % hlasů ve volbách zvítězila. Naše kandidátka Helena
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Langšádlová se i díky 258 osobním preferenčním hlasům, které od občanů našeho města
obdržela, dokázala probojovat z pátého místa
kandidátky na druhé. Navzdory hubenému celkovému výsledku TOP 09 tak obhájila poslanecký mandát a může ve sněmovně pokračovat
v práci ve prospěch našeho regionu.
Pro nás, kteří se na místní úrovni dlouhodobě
podílíme na fungování TOP 09 jako tradiční pravicové strany, odmítající populistická řešení a vyprázdněný politický marketing, je Vaše podpora
zcela klíčová. Je to významný signál, že tradiční
konzervativní hodnoty, v jejichž prospěch pra-

cujeme, jsou v našem okolí široce akceptovány
a podporovány.
Jménem černošických zastupitelů za TOP
09, zdejších členů strany i podporovatelů, kteří
se podílejí na činnosti místní organizace, bych
proto ze srdce ráda poděkovala všem, kteří nám
ve volbách dali svůj hlas. Vaše důvěra nás posiluje a motivuje k další práci. Vaši podporu vnímáme jako závazek do příštích let.
Nemějte obavy. Neuhneme.
Martina Řehořová,
zastupitelka (TOP 09)

z radnice

Názory zastupitelů
Nová členka zastupitelstva
Dne 18. října 2017 jsem složila slib členky zastupitelstva a z rukou pana starosty jsem převzala
Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva.
Úkol zastupitelky města Černošice přijímám
s pokorou a doufám, že roční mandát využiji tak,
abych napomohla tomu, aby se nám v Černošicích žilo lépe. Pocházím z Mokropes. Tato oblast není z hlediska rozvoje města příliš atraktivní
(je to spíše oblast rekreačně vzdělávací), na své
objevení stále čeká. Budu prosazovat citlivý přístup vzhledem k potřebám zde žijících obyvatel.
Dávám přednost tomu, aby v Černošicích před
dalšími rodinnými domy vznikla nová místa pro
setkávání obyvatel (zelené plochy, parky, nová

občanská vybavenost). Podporuji tak iniciativu obyvatel v okolí Náměstí 5. května i nákup
dalšího pozemku u samoobsluhy Albert. Není
jistě překvapením, že se dlouhodobě zajímám
o zlepšení kvality života těch, kteří bydlí v okolí
železnice. Právě tomuto tématu se hodlám intenzivně věnovat. Pokud i vám průjezdy nočních
nákladních vlaků nedají spát, věřte, že sdílíme
společný problém. Zasadím se také o to, aby byl
ve městě pořádek.
Tímto bych vás chtěla vyzvat, abyste mě neváhali kontaktovat, pokud se ve vašem okolí objeví
problém, který bych z pozice zastupitele mohla pomoci řešit. Jsem připravena tlumočit vaše
podněty v širším plénu a aktivně hledat řešení.
Na práci v zastupitelstvu a spolupráci s občany
města Černošice se těším.
Jana Zelinková
email: benza@seznam.cz

FOTO: archiv J. Zelinkové

-- Paní Jana Zelinková je novou zastupitelkou
za ANO 2011. Nahradila Ondřeje Paříka,
který odstoupil. --

Město Černošice vyhlašuje výběrová řízení na pozice:
REFERENT ODBORU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 10. platové; po zkušební době přiznání osobního příplatku
•	zaměstnanecké benefity, např. mobilní
telefon, flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na
vzdělávání, 3 dny zdravotního volno/sickdays, možnost občasné práce z domova,
atd.
• místo výkonu práce Černošice
• možnost práce na kratší úvazek
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
Vhodní kandidáti musí splňovat tato
kritéria:
•	vysokoškolské vzdělání
•	vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování výhodou
•	vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru,
uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování výhodou
•	vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou
•	zvláštní odborná způsobilost v územním
plánování případně autorizace v oboru
výhodou
•	orientace v problematice územního plánování výhodou
•	praxe při výkonu územně plánovací činnosti, ve státní správě nebo samosprávě
výhodou
•	komunikační a vyjednávací schopnosti
•	flexibilita při řešení pracovních úkolů
•	spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
Lhůta pro podání přihlášky je do 10. 12. 2017
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru územního plánování.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Riegrova
1209, 252 28 Černošice nebo na adresu
pracoviště Praha: Podskalská 19, 128 25
Praha 2.

PRÁVNÍK

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODBORU

Náplň práce: samostatná právní činnost při zabezpečování související agendy města a úřadu
(např. tvorba právních předpisů obce, příprava
a připomínkování smluv, příprava právních stanovisek, právní pomoc odborům městského
úřadu v odborných otázkách, se specializací
na právní otázky při zadávání veřejných zakázek
a další)
Pracoviště: Praha – přímo na stanici metra „B“
Karlovo náměstí a několika tramvajových linek
Trvání pracovního poměru: na dobu
neurčitou;
Platové ohodnocení: 11. platová třída, dle
NV č.564/2006 Sb; po zkušební době osobní
ohodnocení;
Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
Možnost práce na zkrácený úvazek

Náplň práce: řízení a koordinace práce právního odboru, který zabezpečuje právní agendu města a úřadu(např. tvorba právních předpisů
obce, příprava a připomínkování smluv, příprava právních stanovisek,
právní pomoc odborům městského úřadu v odborných otázkách, vyvlastňovací řízení, zadávání veřejných zakázek a další). Výkon samostatné právní činnosti na jednotlivých případech a úkolech včetně právní
podpory vedení města, úřadu a vedoucím pracovníkům úřadu
Pracoviště: Černošice – 13 minut ze Smíchovského nádraží / metro
„B“ - od roku 2018 pracoviště v nově rekonstruované radnici
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou;
Platové ohodnocení: 11. platová třída, dle NV č.564/2006 Sb; příplatek za vedení - po zkušební době osobní ohodnocení;
Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody

Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria
• ukončené VŠ vzdělání v oboru právo,
• výborná orientace v právním řádu ČR
•	pokročilá znalost práce na PC včetně práce
s právními informačními systémy,
•	výborné vyjadřovací a formulační schopnosti,
schopnost právní argumentace,
•	občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR – nutnost kvalitního ovládání
jednacího jazyka), fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
•	svéprávnost, bezúhonnost, schopnost týmové práce
• aktivní řidič skupiny „B“
Lhůta pro podání písemné přihlášky v zalepené
obálce s označením Výběrové řízení – právník
- 16 hodin dne 6. 12. 2017. Přihlášku je nutno
doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.
Po vyhodnocení přihlášek bude výběrové řízení
pokračovat ústním pohovorem. Uchazeči budou
o přesném čase a místě pohovoru informováni
předem telefonicky/e-mailem, předpokládaný
termín pohovorů je pátek 8. 12. 2017 v 8.30
hod. na pracovišti Praha, Podskalská 19.

Nabízíme:
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu • zajímavá a různorodá práce v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu •
systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje • možnost
vedení motivovaného a dobře spolupracujícího čtyřčlenného týmu
Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria
• ukončené VŠ vzdělání v oboru právo,
• výborná orientace v právním řádu ČR
•	pokročilá znalost práce na PC včetně práce s právními informačními
systémy,
•	výborné vyjadřovací a formulační schopnosti, schopnost právní
argumentace,
•	občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost
kvalitního ovládání jednacího jazyka), fyzická osoba, která dosáhla
minimálně 18 let věku,
• svéprávnost, bezúhonnost
• aktivní řidič skupiny „B“
•	schopnost týmové práce a efektivního řízení kolektivu zaměstnanců,
Výhodou je:
•	osvědčení o absolvování vzdělávaní vedoucích pracovníků a vedoucích úřadů,
•	zkušenost v řízení pracovního kolektivu, praxe na vedoucí pozici ve
veřejné správě
Lhůta pro podání písemné přihlášky v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – vedoucí právního odboru - 16 hodin dne 11. 12. 2017.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na
adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště
Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.
Po vyhodnocení přihlášek bude výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem. Uchazeči budou o přesném čase a místě pohovoru informováni předem telefonicky/e-mailem, předpokládaný termín pohovorů je
čtvrtek 14. 12. 2017 od 13 hod. na pracovišti v Černošicích.

Úplné znění výzvy včetně povinných náležitostí přihlášky najdete na http://www.mestocernosice.cz/mesto/uredni-deska/.
Případně kontaktujte Bc. Ivanu Navrátilovou – personální úsek (tel.: 221 982 329, ivana.navratilova@mestocernosice.cz).
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Ze 108. jednání Rady města Černošice (23. 10. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Mikulášské trhy 2017 - schválení výše příspěvku, smlouva
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 25.000 Kč paní Kristýně Pánkové na organizaci akce Mikulášské trhy, která se
uskuteční 9. 12. 2017 na Vráži v Černošicích,
a to na základě žádosti; schvaluje smlouvu č.
540/2017 o poskytnutí dotace na tuto akci mezi
městem Černošice a paní Kristýnou Pánkovou.
• Fototapety paní Věry Čáslavské v Cafe
Vera - úprava objednávky
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
o navýšení ceny úprav a retuší fototapet v Cafe
Vera u sportovní haly v Černošicích, z důvodu
údajných víceprací provedení úprav a retuší fototapet v Cafe Vera u sportovní haly v Černošicích;
nesouhlasí s navýšením ceny objednávky na
tisk, úpravy a instalaci fototapet pro společnost
FPS REPRO, spol. s.r.o., IČ: 44847742, sídlo:
Ohradní 1079/59, 140 00 Praha 4 o 9.752,60
Kč na celkovou částku 48.037 Kč vč. DPH.
• Výběr dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup automobilu pro MěÚ
Černošice, odbor investic a správy majetku“
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup automobilu pro
MěÚ Černošice, odbor investic a správy majetku“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Lenner motors s.r.o., IČ:27410986
se sídlem Pikovická 1818/15a, Braník, 147 00
Praha 4 na nákup automobilu pro MěÚ Černošice, pro provoz vodovodů a kanalizací za cenu
439.000 Kč bez DPH; schvaluje 1) kupní
smlouvu č.498/2017 mezi městem Černošice
a společností Lenner motors s.r.o. na nákup uvedeného automobilu, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 57.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
10 t síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695, Dluhonská
2825/111, Přerov.
• Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID
(linky PID č. 665 a 951)
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
10 ke smlouvě CES č.235/10/2014 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 uzavřený podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
týkající se linek PID č. 665 a 951 (do 28. 4. 2017
linky 415 a 601) z důvodů navýšení nákladů v souvislosti se zřízením nového spoje linky č. 665.
• Čištění dešťové kanalizace v Alšově ulici
Rada města Černošice bere na vědomí nezbytné vyčištění dešťové kanalizace v Alšově ulici; souhlasí s cenovým vyčíslením provedeného
vyčištění dešťové kanalizace v Alšově ulici firmou
Herčík a Kříž, spol. s. r. o., IČ: 49356607 se sídlem Živcových 20/251, 155 00 Praha 5 za celkovou cenu 35.825 Kč bez DPH.
• Smlouva o realizaci přeložky kabelového vedení NN pro zapínací místo veřejného
osvětlení v Komenského ulici
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy (CES 538/2017) o realizaci přeložky
distribučního zařízení - přívodního kabelu pro zapínací místo v Komenského ulici - se společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ.: 24729035 se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín s předpokládanou výší nákladů 10.200 Kč bez DPH.
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černoši8

cích - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výkon funkce TDI,
BOZP a AD
Rada města Černošice souhlasí: 1) s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výkon funkce
technického dozoru investora (TDI) a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) na akci „Stavební úpravy a přístavba
ZŠ v Černošicích“, 2) s výzvou k podání nabídky
na výkon funkce autorského dozoru (AD) k výše
uvedené stavbě, 3) termínem konání komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro
výkon funkce TDI, BOZP a AD dne 14. 11. 2017
od 10:30 hodin; schvaluje: 1) výzvu, zadávací
dokumentaci a návrh příkazní smlouvy (CES č.
530/2017) na výkon funkce TDI a BOZP k výše
uvedené stavbě; 2) 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;
3) výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy (CES č. 531/2017) na výkon funkce AD k výše
uvedené stavbě; 4) postup dle části III. odst. 5
vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení ing. arch. Ivany Němcové,
projekční kancelář Studio A91, IČ: 13210165,
Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8, která zpracovala projektovou dokumentaci s názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“ a dle
které se realizuje toto výběrové řízení k předložení nabídky na výkon funkce AD.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 69
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 69.
Úsek právní
• Výběr dodavatele na zpracování LHO pro
období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2028
Rada města Černošice bere na vědomí nabídku Ing. Bořivoje Zimmermanna, IČ: 71278281,
se sídlem Na Křivce 36, 101 00 Praha 10 na
zpracování lesních hospodářských osnov pro
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 pro zařizovací obvod Mníšek; schvaluje 1) výjimku dle
čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání zakázek
malého rozsahu z počtu předložených nabídek,
2) uzavření smlouvy o dílo č. 546/2017 s Ing.
Bořivojem Zimmermannem, IČ: 71278281, se
sídlem Na Křivce 36, 101 00 Praha 10 na zpracování lesních hospodářských osnov pro období
1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 pro zařizovací obvod
Mníšek.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost o poskytnutí dotace na provoz
a údržbu zimního stadionu v roce 2018
Rada města Černošice bere na vědomí žádost předsedy VV SK Černošice, z.s. pana Martina Jůzka o poskytnutí dotace na provoz a údržbu
zimního stadionu v roce 2018; doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí
dotace pro SK Černošice, z.s. se sídlem Fugnerova 1244, Černošice 252 28, IČ: 47005246,
na základě žádosti v příloze tohoto usnesení, za
účelem podpory provozu a údržby zimního stadionu ve výši 200.000 Kč.
Odbor technických služeb
• Žádost o dodatečné schválení dodavatele
a ceny na nákup pracovních oděvů
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č.5 „Zadávání veřej-

ných zakázek“ dle bodu 4.1 při nákupu pracovních oděvů pro zaměstnance technických služeb
od firmy ARTEP výrobní družstvo, Korejská 29,
466 01 Jablonec n. N., IČ 43227279 za celkovou cenu 24.914 Kč.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Akumulátorové komunální vozidlo
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod
názvem „Akumulátorové komunální vozidlo“, 2)
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Akumulátorové komunální vozidlo“; jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení R. Petelíková, I. Jerling, S. Kopačková, náhradníci M. Ponáhlý, M.
Košťáková.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup automobilu pro DPS
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí
zprávu a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup automobilu
pro DPS Černošice“; rozhoduje 1) o vyloučení
uchazeče č. 1 AUTO KOUT CENTRUM, spol.
s r.o., IČ: 18631932, Praha-Vinoř, Vinoř, Klenovská 102, pro nesplnění zadávacích podmínek
stanovených zadavatelem (základní požadavky
na předmět plnění), 2) o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele RENAULT RETAIL GROUP
CZ, s.r.o., IČ: 27182975, Praha 13, Třebonice,
Helsinská 166/2 za celkovou nabídkovou cenu
336.602,47 Kč bez DPH.
• Darovací smlouva - Černošický běh 2017
Rada města Černošice schvaluje Darovací
smlouvu č. 536/2017 mezi městem a pořadatelem Černošického běhu Danou Pánkovou, Riegrova 241, 252 28 Černošice, o poskytnutí daru
ve výši 19.405 Kč na nákup pomůcek usnadňujících pohyb a aktivizační program pro seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice
a děkuje organizátorům akce za poskytnutí daru.
• Darovací smlouvy pro Dům s pečovatelskou službou
Rada města Černošice schvaluje 1) Darovací
smlouvu č. 549/2017 mezi městem Černošice
a DM drogerie mark s.r.o se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, IČO
47239581, o poskytnutí daru ve výši 22.555 Kč
na zajištění předvánočního večera pro seniory
z Domu s pečovatelskou službou Černošice, 2)
Darovací smlouvu č. 550/2017 mezi městem
Černošice a DM drogerie mark s.r.o se sídlem
Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, IČO 47239581, o poskytnutí věcného daru
ve výši 17.444,63 Kč určeného pro Dům s pečovatelskou službou.
Odbor vedení města
• Změna organizační struktury Městského
úřadu Černošice k 01. 01. 2018
Rada města Černošice schvaluje 1) v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o změně pravomocí v městském úřadě
změnu organizační struktury Městského úřadu
Černošice s účinností od 1. 1. 2018, 2) p ř e sun agendy zádrže řidičského oprávnění z Odboru občansko správních a dopravně správních
činností na Odbor přestupků s účinností od 1. 4.
2018, 3) v souladu s ustanovením § 102 odst.2
písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád
Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 1.

z radnice
2018; stanovuje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od
1. 1. 2018 celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 247.
• Výběr dodavatele stabilizačních tyčí
Rada města Černošice schvaluje nákup stabilizačních tyčí od firmy RQT Group, s.r.o., Urbánkova 3368/63, Praha 412 za celkovou cenu
39.809 Kč včetně DPH.
• Prodej turistických známek, nálepek
a vizitek
Rada města Černošice schvaluje prodej:
- turistických známek města Černošice za doporučenou prodejní cenu ve výši 35 Kč;
- turistických nálepek města Černošice za doporučenou prodejní cenu ve výši 12 Kč;
- turistických vizitek města Černošice za doporučenou prodejní cenu ve výši 12 Kč;
- turistického deníku za doporučenou prodejní
cenu ve výši 50 Kč;
ukládá Odboru školství, kultury a cestovního
ruchu:
- vést evidenci a 1x ročně provést vyúčtování
- zajistit smluvně víkendový prodej turistických
předmětů
- zajistit objednání nového nákladu turistických
předmětů tak, aby byly nepřetržitě k dispozici na
prodejních místech.
• Žádost o dodatečné schválení dodavatele
a ceny opravy a doplnění polepu technického zásahového automobilu Iveco Daily
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1. při opravě a doplnění
polepu technického zásahového automobilu Ive-

co Daily za celkovou cenu 30.500 Kč bez DPH
firmou Joma Design - Josef Svoboda, Na Stráni
506, Vysoké Mýto, provozovna Nová Paka.
Odbor informatiky
• Nákup switche Cisco WS-C2960X-48TS-L
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
switche Cisco WS-C2960X-48TS-L od firmy Netfox s.r.o., Koněvova 65, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
IČ: 27574032, a to za cenu 37.012 Kč bez DPH
(44.784,52 Kč s DPH); schvaluje rozpočtové
opatření č. 58.
Dodatečně zařazené body programu
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 - Dodatek č. 3
Rada města Černošice bere na vědomí: 1)
nutnost provedení nezbytných stavebních prací
a změn dle výše uvedených přiložených změnových listů; 2) informaci, že celkové navýšení
původní smluvní ceny 35.080.578 Kč bez DPH
vlivem již uzavřených dodatků č. 1 a č. 2 a navrhovaného dodatku č. 3 činí 7.566.157,91 Kč
bez DPH, tj. 21,56% vysoutěžené ceny u nepředvídatelných vícenákladů (limitní hodnota dle
zákona o veřejných zakázkách je 30%) a dále
834 208,52 Kč bez DPH, tj. 2,38% vysoutěžené
ceny u víceprací z rozhodnutí města (limitní hodnota je 15%); 3) že celková cena bude samostatným dodatkem dále navýšena po dopracování
kontrolních položkových rozpočtů zahrnující části
nových příček, omítek, obkladů a podhledů na
dříve vybouraných konstrukcích a dle nových
požadavků města na zateplení fasády, nový krov
včetně zateplení střechy a vestavbu podkroví,
a to při dodržení výše uvedených zákonných li-

mitních hodnot. Dále souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Metall Quatro, spol. s r.o., IČ:
61538213, sídlem Vysoká Pec č.p. 600, 431 59
Vysoká Pec ve výši 3 877 504,23 Kč bez DPH
a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo (CES č. 358/3/2016) mezi městem Černošice a společností Metall Quatro spol. s r.o.,
jehož předmětem je změna rozsahu díla.
• Závěrkové listy pro dodávku zemního plynu a elektrické energie pro rok 2018 a 2019 potvrzení o uzavření burzovního obchodu na
trhu PXE pro konečné zákazníky
Rada města Černošice souhlasí: 1) s vydaným
Závěrkovým listem pro dodávku elektrické energie pro rok 2018 a 2019 jako potvrzení uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11.
10. 2017 mezi městem a firmou Amper Market,
a.s, IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška
1076/33a, Praha 4; 2) s vydaným Závěrkovým
listem pro dodávku zemního plynu pro rok 2018
a 2019 jako potvrzení uskutečněného burzovního
obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11. 10. 2017 mezi městem a firmou Amper Market, a.s, IČO: 24128376,
se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4.
• Pravidla pro posuzování žádosti o zřízení
dalších vjezdů k nemovitostem
Rada města Černošice schvaluje pravidla pro
posuzování žádostí o zřízení dalších vjezdů k nemovitostem v Černošicích; ukládá Odboru investic a správy majetku uplatňovat podmínky pro
budování dalších vjezdů k nemovitostem.

Ze 109. jednání Rady města Černošice (6. 11. 2017)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice
- výzva k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro výběr zhotovitele
stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na výběr zhotovitele stavby
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“, 2)
s termínem konání komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby dne 30. 11. 2017 od 09:30 hodin; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (CES č. 328/2017) k veřejné zakázce
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“; pověřuje 1) Ing. Petra Wolfa, Jiřího Jiránka, Ing.
arch. Tomáše Havránka a Mgr. Lenku Bouchalovou Drábkovou jako členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek, 2) Renatu Duchoslavovou, Mgr. Matěje Rychlého a Ing. Libora Hrdouška jako náhradní členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek; ukládá odboru investic
a správy majetku realizovat zadávací řízení.
• Oprava poškozené splaškové kanalizace
v Alšově ulici - cenové nabídky
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení druhé etapy opravy poškozené
splaškové kanalizace v Alšově ulici po extrémních deštích v červnu 2017 bezvýkopovou
technologií vzhledem k velké hloubce uložení
kanalizace a blízkosti uložení dalších inženýrských sítí; souhlasí s výběrem nejvýhodnější
cenové nabídky společnosti Brochier s. r. o.,
IČ: 61246247 se sídlem Ukrajinská 728/2, 101
00 Praha 10 na provedení bezvýkopové opra-

vy splaškové kanalizace v Alšově ulici za cenu
229.475,48 Kč bez DPH; schvaluje smlouvu
o dílo č. CES 561/2017 mezi městem Černošice a společností Brochier s. r. o. na provedení
díla; ukládá odboru investic a správy majetku
realizovat toto usnesení.
• Výměna řídicího systému měření a regulace ve výměníkové stanici pro sportovní halu
a budovu „A“ ZŠ Černošice, Mokropsy
Rada města Černošice souhlasí 1) s navrhovaným postupem na výměnu stávajícího rozvaděče
MaR vč. teplotních čidel ve výměníkové stanici
sportovní haly, 2) s cenovou nabídkou společnosti S.V.A. s.r.o., IČ: 18626467 se sídlem Pramenná č. ev. 3, 148 00 Praha, Kunratice na výměnu stávajícího rozvaděče MaR vč. teplotních
čidel ve výměníkové stanici sportovní haly ve výši
62.931,61 Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku
z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek – výběr nabídky jediného uchazeče, 2)
návrh smlouvy o dílo č. CES 555/2017 s firmou
S.V.A.,s.r.o., IČ 18626467; bere na vědomí,
že budou dále řešeny technické úpravy v plynové kotelně v objektu „B“ a bude doložena cenová
nabídka na úpravu a doplnění regulačních a ovládacích prvků; ukládá odboru investic a správy
majetku realizovat toto usnesení.
• Smlouva č. 554/2017 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020801, ul. Vrážská
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č. 554/2017 o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV12-6020801/1 se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmok-

ly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení
kabelového vedení NN na pozemku parc. č.
6170/21 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ul. Vrážská. Za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene 7 m v chodníku, bude finanční náhrada činit 4.200 Kč bez DPH; ukládá odboru investic
a správy majetku realizovat toto usnesení.
• Žádost o vyjádření města k trase dopravní
obsluhy po dobu rekonstrukce rodinného
domu č.p. xxx v osadě Pod Hladkou skalou
(žadatelka J. B.)
Rada města Černošice souhlasí s dopravou
stavebního materiálu pro přístavbu a stavební
úpravy rodinného domu č.p. xxx v osadě Pod
Hladkou skalou ulicí Ke hřišti a po cyklostezce
na břehu Berounky pod podmínkou, že automobily nebudou těžší než 6 t; ukládá odboru
investic a správy majetku informovat žadatelku
o přijatém usnesení.
• Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č.
1682/43 v Ostružinové ulici (žadatel A. P.)
Rada města Černošice souhlasí 1) se stavbou
rodinného domu na pozemku parc. č. 1682/43
v Ostružinové ulici podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Jakubem Kuthanem, IČ 87577402, 5. května 833, Hostivice,
v říjnu 2017 pod podmínkou, že dešťové vody
stékající ze zpevněných ploch budou vsakovány
na pozemku žadatele, 2) s dopravním napojením pozemku parc. č. 1682/43 na komunikaci
v Ostružinové ulici, 3) s vybudováním zpevněné
plochy pro vjezd a vstup na pozemek žadatele
na pozemku města parc. č. 1682/23 podle ná-
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z radnice
vrhu pod podmínkou, že bude ze zatravňovací
dlažby, 4) s uzavřením plánovací smlouvy (CES
426/2017) o poskytnutí příspěvku 40.000 Kč
na veřejnou technickou infrastrukturu vzhledem
k tomu, že stavbou vznikne jedna nová bytová
jednotka; požaduje, aby stavebník informoval
odbor investic a správy majetku o zahájení stavebních prací alespoň 14 dní předem; ukládá
odboru investic a správy majetku informovat
žadatele o přijatém usnesení a zajistit uzavření
plánovací smlouvy.
• Žádost o vyjádření města k vybudování
zpevněné plochy pro vjezd k rodinnému
domu č.p. xxx v Dobřichovické ulici (žadatel
J.J.)
Rada města Černošice souhlasí s vybudováním zpevněné plochy o délce 7 m na pozemku
města parc. č. 6170/39 pro vjezd k rodinnému domu č.p. xxx v Dobřichovické ulici podle návrhu doručeného dne 25. 10. 2017 pod
podmínkou, že bude ze vsakovací dlažby typu
Best Graso tl. 8 cm; ukládá odboru investic
a správy majetku informovat žadatele o přijatém
usnesení.
FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočet 2018
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018; ukládá předložit návrh rozpočtu na rok 2018 zastupitelstvu k projednání.
• Změna rozpisu rozpočtu č. 60 a rozpočtové opatření č. 72
Rada města Černošice schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 60 a rozpočtové opatření č.
72; ukládá finančnímu odboru realizovat změnu rozpisu rozpočtu č. 60 a rozpočtové opatření č. 72.
• Informace o rozpočtových opatřeních
a změnách rozpisu rozpočtu schválených
vedoucí FO a starostou - 3. čtvrtletí
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedená rozpočtová opatření

a změny rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí finančního odboru za 3. čtvrtletí 2017.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Nařízení č. 4/2017 Rady města Černošice
o zákazu vstupu veřejnosti do lesa
Rada města Černošice nesouhlasí s vydáním
nařízení o vyloučení vstupu veřejnosti do lesního
hospodářského celku Jíloviště o rozloze 1350
ha dle žádosti ze dne 30. 10. 2017.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru činností
podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017; evidenční číslo
smlouvy poskytovatele: S-0177/SOC/2017,
evidenční číslo dodatku poskytovatele
S-0177/SOC/2017/2
Rada města Černošice schvaluje Dodatek
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.
108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení, na rok 2017;
evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/
SOC/2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0177/SOC/2017/2, mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095,
pro účely zajištění pečovatelské služby, vč. přílohy (položkové čerpání), kdy se mění celková
maximální výše poskytnuté dotace z 618.900
Kč (po navýšení Dodatkem č. 1 smlouvy) na
709.500 Kč z důvodu přidělení dotace v rámci
mimořádného termínu dotačního řízení; souhlasí s podpisem všech dokumentů (smlouvy
+ přílohy) po oboustranném schválení návrhů
a doplnění jejich znění (formálních údajů vyznačených v textu, jako jsou čísla usnesení) osobou

zmocněnou statutárním zástupcem; pověřuje
osobu tímto zmocněnou statutárním zástupcem,
a to zaměstnankyni města Mgr. Ing. Moniku Formáčkovou, xxx, k podpisu Dodatku č. 2 smlouvy
a jeho přílohy.
• Memorandum o spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú.
Rada města Černošice schvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Černošice
a MAS Karlštejnsko, IČ 22689001, se sídlem
Všeradice 18, Všeradice, jehož předmětem je
poskytování součinnosti při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb z důvodu
řešení překryvu zájmového území.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY PROGRAMU
• Havarijní oprava uzavírací armatury
v úpravně vody v Radotínské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o havárii uzavírací armatury na přívodním
potrubí vodovodu z Prahy v přečerpávací stanici
vodovodu v Radotínské ulici; souhlasí se zajištěním dodávky nové vodovodní uzavírací armatury a její montáží dle cenové nabídky společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., IČ: 47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice za
celkovou částku 75.612 Kč bez DPH; ukládá
oboru investic a správy majetku realizovat toto
usnesení.
• Fototapety paní Věry Čáslavské v Cafe
Vera - úprava objednávky
Rada města Černošice bere na vědomí žádost o navýšení ceny úprav a retuší fototapet
v Café Vera u sportovní haly v Černošicích, z důvodu údajných víceprací provedení úprav a retuší
fototapet v Café Vera u sportovní haly v Černošicích; souhlasí s navýšením ceny objednávky na
tisk, úpravy a instalaci fototapet pro společnost
FPS REPRO, spol. s.r.o., IČ: 44847742, sídlo:
Ohradní 1079/59, 140 00 Praha 4 o 9.752,60
Kč na celkovou částku 48.037 Kč vč. DPH;
ukládá odboru investic a správy majetku informovat žadatele.

Z 25. zasedání Zastupitelstva města Černošice (18. 10. 2017)
• Výzva petičního výboru „Pro park na Náměstí
5. května“
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
informaci o „Petici pro park na náměstí 5. května“ podanou zástupkyní petičního výboru paní H. Jelínkovou,
požadující, aby město zachovalo tento prostor jako plochu občanského vybavení – sportu a rekreace - bez
možnosti umístění staveb a terénních úprav a aby město tuto plochu odkoupilo od jejího majitele; konstatuje,
že v rámci aktuálně projednávané změny územního
plánu se nepředpokládá žádná změna funkčního využití plochy tzv. nám. 5. května (Měchury); ukládá starostovi města zaslat majiteli pozemku 1935/1 o rozloze 11901 m2 a pozemku 1935/2 o rozloze 551 m2,
celkem 12452 m2, oba na LV 11037, v katastrálním
území Černošice, žádost o nabídku ceny pro případný
odprodej obou pozemků městu Černošice.
• Posouzení možnosti úprav přechodu pro chodce na ulici Vrážská
Zastupitelstvo města Černošice pověřuje Radu
města k učinění kroků ve vztahu k posouzení, navržení, projednání a zajištění potřebných správních rozhodnutí pro budoucí realizaci úpravy přechodu pro
chodce v místě na ulici Vrážská na úrovni křížení s ulicemi Riegerova a Střední, které je dále specifikováno
v důvodové zprávě.
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
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o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného
pořádku; ukládá úseku asistentek vyvěsit tuto obecně
závaznou vyhlášku na úřední desce.
• Kupní smlouva č. 468/2017 s Českou poštou
s.p. na nákup pozemku parc. č. 471/10 v obci a k.
ú. Černošice o výměře 884 m2
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
návrh na uzavření kupní smlouvy zaslaný Českou poštou, s.p. na prodej pozemku parc. č. 471/10 v obci
a k. ú. Černošice za kupní cenu ve výši 3.400.000 Kč
vč. DPH; schvaluje 1) Kupní smlouvu č. 468/2017
mezi městem Černošice a Českou poštou s.p., IČ:
47114983, sídlem: Praha 1, Politických vězňů 909/4,
PSČ: 110 00 na nákup pozemku parc. č. 471/10
v obci a k. ú. Černošice o výměře 884 m2 za částku
dle znaleckého posudku 3.400.000 Kč s DPH, 2)
rozpočtové opatření č. 71; ukládá odboru investic
a správy majetku oznámit České poště, s.p. přijetí nabídky na koupi pozemku parc. č. 471/10 v obci a k. ú.
Černošice za cenu 3.400.000 Kč vč. DPH, a finančnímu odboru realizovat RO č. 71.
• „Výměna tepelného zdroje v ZŠ ČernošiceKomenského“ - přijetí změnového Rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí
dotace

Zastupitelstvo města Černošice bere se souhlasem na vědomí změnové Rozhodnutí o poskytnutí
dotace vydané Ministerstvem životního prostředí
ČR dne 3. 10. 2017, evidenční číslo: EDS/SMVS:
115D316010592 pro projekt „Výměna tepelného
zdroje v ZŠ Černošice - Komenského“, registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/.0/16_039/0004159, které stanoví podmínky pro přijetí podpory
z fondů Evropské unie ve výši 722.316,80 Kč; schvaluje rozpočtové opatření č. 70; ukládá odboru investic a správy majetku realizovat toto usnesení, a odboru
investic a správy majetku a finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2017.
• Žádost o výmaz předkupního práva k pozemkům parc. č. 4271/36, parc. č. 4271/37 a parc.
č. 4271/11 v k. ú. Černošice, ul. Radotínská
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s výmazem předkupního práva k pozemkům parc. č.
4271/36, 4271/37 a 4271/11 všechny v obci a k.
ú. Černošice v Radotínské ulici v majetku společnosti VS PETROL s.r.o., IČ: 26468590, sídlem: Praha
6 - Řepy, Španielova 1701/52a, PSČ 16300, které
bylo zřízeno Kupní smlouvou s předkupním právem ze
dne 17. 9. 2008 a které zaniká po dokončení stavby;
ukládá odboru investic a správy majetku zajistit výmaz
předkupního práva v katastru nemovitostí.

z města a okolí

z vašich názorů

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

Poděkování Petru Wolfovi
Ráda bych tímto poděkovala panu Petru Wolfovi, našemu místostarostovi
a vedoucímu střediska černošických skautů.
Vlivem vichřice Herwart 29. 10. 2017 byl zkomplikován návrat našich
dětí z vícedenní výpravy všech středisek černošických skautů z Nesměři
u Velkého Meziříčí. Vlaky nejezdily a České dráhy nezajistily náhradní do-

pravu. Per Wolf neváhal a zajistil unaveným skautům dopravu soukromým
autobusem z Velkého Meziříčí, který je dopravil od odstaveného vlaku až
do Černošic. Díky také patří všem vedoucím za to, že děti neměly z komplikované situace trauma, naopak braly to jako dobrodružství. Ještě jednou
moc děkujeme!
Tereza Vobořilová

Ještě k nové škole Jednoho stromu
Rádi bychom navázali na vznikající diskuzi
ohledně zamýšleného projektu výstavby komunitní školy Jeden strom. Zarážející nám přijde
zejména neustálá proměnlivost v počtu žáků,
pro něž má být škola zbudována. Jestliže předané informace o počtu zamýšlených žáků byly
v srpnu okolo 40, počátkem září byl prezentován projekt pro 140 žáků a v listopadovém IL se
počet žáků smrsknul „jen“ na 90. Otázkou tak
zůstává nejen velikost současného projektu, ale
i jeho budoucnost a rozšiřování, které ostatně
bylo na prezentaci projektu pro dotčené sousedy avizováno. Je více než logické, že Jeden
strom bude mít zájem vyhovět kapacitně nejen
stávajícím rodičům, ale i dalším, jímž stávající
státní vzdělávací program nevyhovuje, to vše při
potřebě zajistit výuku nejen žáků 1. stupně, ale
až do deváté třídy. Otázkou tedy není jen kapacita v den otevření školy, ale zejména její maximální kapacita v budoucnu.
Pokud by maximální kapacita školy byla „pouze“ 90 dětí, je tak hluboce nad limitem infrastruktury dané lokality a výrazně snižuje kvalitu
bydlení stávajících obyvatel Mokropes.
Spádová oblast pro stávající školky a školu
Jednoho stromu je od Radotína, přes Lipence,
Solopysky, Vonoklasy, Lety, Všenory, Řevnice,

Dobřichovice a další přilehlé obce. Tento projekt tak přivede do dané lokality značné množství aut - na již přetížené železniční přejezdy,
na nepřehledné křížení Topolské a Říční ulice
a rovněž do Topolské ulice bez chodníků, či do
dopravně zklidněné oblasti přístupu pro pěší
k nádraží v ulici Zdeňka Lhoty. S ohledem na
140 dětí půjde jistě několik desítek aut denně,
které pravděpodobně budou v dané oblasti i odstaveny za účelem další dopravy rodičů do Prahy
vlakem. To vše za situace, kdy již okolo osmé
hodiny ranní na parkovišti u nádraží není možné
zaparkovat. Řešením není ani rozšíření parkoviště v dané lokalitě na úkor jedné z mála zbylých
ploch veřejné zeleně. Pokud by k rozšíření parkoviště mělo dojít, domníváme se, že by mělo
sloužit občanům Černošic a nikoliv pro potřeby
soukromého projektu.
Potvrzujeme paní ředitelce Lalákové její názor
prezentovaný v listopadových IL, že daný projekt
představuje pro blízkou lokalitu velkou zátěž,
a to nejen pro ni, o čemž svědčí, že nesouhlasný
názor s daným projektem v dotčené lokalitě předaný radě obce podpořilo více než 70 obyvatel
z bezprostředního okolí.
Za sousedy Pavel Střasák, Tomáš Holoubek,
Karel Pára, Jaroslav Secký, Kenneth Scalabroni

Vyjádření Jednoho stromu
Komunitní škola Jeden strom
Kapacita Komunitní školy je v projektu dimenzována v současné době na 90 dětí na
prvním stupni s případnou možností rozšíření
o II. stupeň na 140 dětí. Druhá část projektu
není nutně vázána na pozemek určený pro
výstavbu. Jedná se o dlouhodobý plán, který může být, v případě nemožnosti kapacitu
navýšit na daném místě, realizován i mimo
danou lokalitu.
Od začátku prezentuje organizace Jeden
strom z.ú. projekt školy jako Komunitní školu
pro I. a II. stupeň ZŠ, tj. 5 tříd po 15 dětech
s případnou možností rozšíření o 4 třídy druhého stupně.
Nikdy nebylo uvedeno, že se jedná o projekt školy pro 40 dětí. Na tuto dezinformaci
jsme již opakovaně upozorňovali i na schůzce se sousedy konané 5. 9. 2017. Jedná se
zřejmě o záměnu se stávajícím počtem dětí
(44 dětí) docházejících do Komunitní školy
v současnosti.
Jeden strom vychází při realizaci projektu
školy z platného územního plánu Černošic
a je s ním v souladu.
Alena Laláková, ředitelka Jeden strom z.ú.

Lidská bezohlednost mě stále překvapuje
Musím bohužel konstatovat, že mne v mém věku stále překvapuje lidská
bezohlednost a hloupost. Obojímu a zřejmě i lenosti alespoň přičítám to,
jak se neznámý obyvatel Černošic zbavil krabic od banánů, zřejmě po té,
co si v nich přivezl něco domů.
Stalo se to kontejneru ve Smetanově ulici 12. 10. letošního roku, pro in-

formaci přikládám fotografii kontejneru, krabice byly prázdné a byl jich plný
kontejner. Je smutné, že to není poprvé a asi ani naposled, kdy se takto
někdo zachová, nezmačkané krabice se v kontejnerech objevují opravdu
často.
Radko Pőschl
2x FOTO: Radko Pöschl

Poděkování Věře Macourkové
Chtěly bychom tímto způsobem poděkovat a vyslovit uznání paní Věře
Macourkové, za všechno, co dělá pro nás černošické seniorky a další!
Její aktivity a nápady jsou skvělé a bezbřehé! Organizuje pro nás: jazykové kurzy, cvičení, pobyty v termálech a na horách, taneční, plesové
a folklorní akce, turistické vycházky, Silvestry a v neposlední řadě i pobyty

u moře! Takový široký záběr má opravdu málokdo, a proto velké díky Veře
(neboli agentuře „Věra Maca“, jak jsme si ji mezi sebou pojmenovaly).
Její příznivkyně a účastnice jejích akcí
(podpisy nejsou možné, protože je nás mnoho)
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z vašich názorů

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

Ještě k rekonstrukci II/115

zrealizováno, díky čemuž se chodci stali rovnoprávným elementem a Hradčanská tím nebývale
ožila.
Změny, které zmiňuje pan starosta, podle
mého názoru samy o sobě nepřinesou zásadní
zlepšení situace u nádraží a ani nepředstavují
maximum možného. Je třeba se obávat, že centrum města zaplaví nová vlna standardizovaných
prefabrikátů v podobě nových betonových obrubníků, ostrůvků atp., které jeho vzhledu nijak
nepomohou, spíše naopak. Má největší obava
panuje z toho, že tato „zlepšení“ na dlouhou
dobu doslova zabetonují jakékoli další změny,
protože po dokončení prací sem ve střednědobém horizontu nikdo nebude chtít investovat další prostředky.
Nejsem odborníkem v oblasti dopravních staveb a považuji se jen za nadšence pro architekturu. Přál bych si, abych se jí a urbanismu v Černošicích mohl věnovat pouze z tohoto úhlu pohledu
– zabývat se podařenými, kvalitními a hodnotnými stavbami, které zlepšily veřejný prostor. Od
jejich navrhování je tu celá řada jiných odborníků
a specialistů. Bohužel v situaci, kdy se město

V minulých IL pan starosta v reakci na můj článek týkající se rekonstrukce prostoru kolem černošického nádraží přinesl výčet změn, které se
městu podařilo do projektu oprav silnice II/115
zanést. Kromě toho zmiňuje také skutečnost, že
místo bylo posouzeno Ing. arch. Ivanem Lejčarem, což je jedině dobře. Nicméně je nutné zmínit, že se nejedná o dodání komplexního řešení
zahrnujícího také estetické zpracování místa.
Podle pana starosty je rekonstrukce svázána
normami, a proto má město omezené pole působnosti. Jinde však nalezneme příklady, které
dokládají, že i v normami sevřeném prostředí je
možné chtít více. Například v Praze na Hradčanské, kde se právě pan Lejčar podílel na řešení
dopravní situace podobně složité, ne-li složitější, než je v našem městě u nádraží, bylo řešeno
úrovňové křížení pěších tras přes železniční trať
a přes velmi frekventovanou třídu Milady Horákové ku prospěchu chodců. Je třeba říci, že i zde
jde o řešení, které plně neodpovídá v Čechách
zavedeným standardům a praxi. Přesto bylo

čím dál více utápí v záplavě nekoncepčních a nahodilých kroků směřujících k tomu, že veřejný
prostor strádá, kdy se vedení města pasuje do
role odborníků na všechno, ačkoli k tomu odbornost nemá a rozhoduje i o estetické stránce, přičemž za pokrok považuje použití barevné zámkové dlažby oproti zámkové dlažbě šedé, nezbývá,
než na to alespoň upozorňovat a snažit se tímto
nátlakem minimalizovat škody.
Na snímcích pro ilustraci přikládám řešení
odjinud – i zde se vypořádávali s komplikovanou
a frekventovanou komunikací procházející centrem města. Snímek z bavorského Nittenau dokumentuje, že silnici podobného typu, jako je naše
II/115, v tomto případě Landstrasse (zemskou
silnici) 2149 a navazující okolí, lze i ve městě
podobné velikosti, jako jsou Černošice, ztvárnit
přiměřeným způsobem. Využití žulových krajníků a dalších kamenných prvků i zcela obyčejné
asfaltové komunikaci propůjčuje nádech kultivovanosti v historickém prostředí. Foto z Budapešti
pak ukazuje, že neexistuje jen „hlučná dlažba“,
jak píše pan starosta.
Georgi Bečev, sdružení Trojlístek

2x FOTO: Georgi Bečev

-- Budapešť, Egyetem tér (Univerzitní nám.) --

-- Nittenau, Hauptstrasse --

Turistické známky města
Od 24. 10. 2017 jsou k dispozici turistické známky s turistickými nálepkami a dále turistické vizitky města Černošice! Zakoupit je můžete
na pokladně MěÚ Černošice, Riegrova 1209, nebo v Minimarketu
na nádraží Černošice. Respektujeme obvyklé prodejní ceny těchto
předmětů, takže turistickou známku pořídíte za 35 Kč, nálepku za
12 Kč a turistickou vizitku též za 12 Kč. K dispozici je i několik kusů
turistických deníků. V dohledné době bychom chtěli pořídit ještě razítko, jelikož je po něm značná poptávka
Případné náměty k těmto předmětům zasílejte Odboru školství,
kultury a cestovního ruchu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Monika Formáčková,
projektová manažerka

Předvánoční tvoření
pro seniory
Kdy: pátek 15. 12. v 9.30
Kde: DPS
Mokropeská mateřská škola srdečně zve všechny seniory na předvánoční posezení spojené s vyráběním. Za pomoci dětí si velmi jednoduchou
technikou vyzdobíte pěknou vánoční dekoraci. Veškerý materiál je pro
vás zajištěn. Na účastníky čeká malé pohoštění a příjemná předvánoční
atmosféra.
Akce se bude konat v Domě s pečovatelskou službou na Vráži, v pátek 15. prosince od 9.30 hodin. Zúčastnit se mohou i senioři, kteří nežijí
v DPS. Už se na vás s dětmi těšíme.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská

Svoz bioodpadu
Proběhne naposledy ve středu 13. prosince 2017 a začne opět od března 2018.
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Vánoční výlet do Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova
Kdy: čtvrtek 14. 12.
Kde: odjezd v 8.00 od DPS a od vlakové zastávky Černošice
Ve čtvrtek 14. prosince pořádá odbor Dům s pečovatelskou službou tradiční předvánoční výlet pro seniory. Náš výlet bude tentokrát do Hluboké
nad Vltavou, zde bude možnost oběda a poté nás čeká „zimní prohlídka
zámku“ s průvodcem pro naši skupinu. V odpoledních hodinách navštívíme město Český Krumlov, které je vyhlášeno místními vánočními trhy.
Odjezd autobusu je v 8 hodin z parkoviště od Domu s pečovatelskou
službou, poté pojedeme směrem k vlakové zastávce Černošice, kde bude
také možné přistoupit. Příjezd do Hluboké nad Vltavou je naplánován okolo 11. hodiny s odjezdem do Českého Krumlova ve 14 hodin. Příjezd do
Českého Krumlova je naplánován okolo 14.30 hodin s odjezdem zpět do
Černošic v 17 hodin, tak aby návrat do Černošic byl do 20 hodin.
Zajištění dopravy a vstupu do zámku pro seniory z Černošic je zdarma,
kapacita je však omezená. Závazné rezervace míst přijímá od 15. 11. výhradně paní Monika Lípová na tel. čísle 723 504 574, případně osobně
v DPS.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS

FOTO: archiv DPS

-- Vánoční trhy v Českém Krumlově jsou opravdu vyhlášené. --

Námět k zamyšlení, aneb měla by být naše škola „Masarykova“?
Naše země se v příštím roce připravuje na
oslavy významného 100. výročí vzniku samostatného státu. I my se budeme snažit o důstojné připomenutí. Máme nyní mimořádnou
příležitost učinit to mimo jiné návratem k původnímu pojmenování mokropeské školy.
Zachovaná pamětní kamenná deska, odhalená roku 1930, umístěná ve vchodu do staré
budovy, k tomu téměř vybízí.
FOTO: Vladimír Dousek

Stručně z historie
V dříve samostatných obcích Horní Černošice a Dolní Mokropsy byly dvě školy. V Komenského ulici od roku 1902 (busta J. A. Komenského nad vchodem do budovy), druhá
v Dolních Mokropsech od roku 1930. Z vlastenectví a úcty k prvnímu prezidentovi byla
při příležitosti osmdesátých narozenin TGM
mokropeská škola pojmenována „Masarykova
obecná škola v Dolních Mokropsech“.
Původně dvojtřídka byla v roce 1935 transformována na pětitřídní. Spolu s přístavbou
v roce 1941 byla rozšířena o školu měšťanskou. Po roce 1945 byla zřízena jako škola
obecná a měšťanská. 7. března 1946 byla
pamětní deska TGM (od doby války zakrytá)
dočasně obnovena. Po únoru 1948 se z mokropeské obecné školy stala národní a z měšťanské střední. Národní byla velmi krátkou
dobu označována čestným názvem „Národní
škola T. G. Masaryka v Dolních Mokropsech“.
Z politických důvodů byla pamětní deska různým způsobem zakrývána.

V roce 1950 došlo ke sloučení dosud samostatných obcí Dolní Mokropsy, Horní Černošice a Dolní Černošice s jediným názvem
Černošice. Dvě školy zde působily souběžně.
V roce 1953 byla větší mokropeská přeměněna v osmiletou střední školu s 1. a 2. stupněm. V roce 1960 z ní vznikla základní devítiletá škola. V roce 1995 došlo ke sloučení obou
černošických škol pod jedno ředitelství. Dnes
nesou společný název Základní škola Černošice. Změn bylo tedy víc než dost.
Dětí přibývá, přibývá i školních budov, ale
výchovné a vzdělávací poslání školy zůstává.
Černošická společnost letopisecká se staví za to, aby důstojné pojmenování jménem
prvního prezidenta nezůstávalo pouze na kamenné desce, ale přešlo do oficiálního názvu
naší školy, např. Základní škola T. G. Masaryka v Černošicích nebo Masarykova základní
škola Černošice.
Za Černošickou společnost letopiseckou
Renata Horešovská

Halloweenská párty IV. – dýně, strašidla i stezka odvahy
Poslední říjnovou neděli jsme se sešli na již tradiční Halloweenské párty
v útrobách černošického Club Kina. Na večírek plný strašidel, dýní a zombies dorazilo na sedmdesát dětí, které si podvečerní zábavu náramně
užily.
Kromě tradičního dlabání dýní jsme se mohli díky poutavé přednášce
Aničky Bláhové ze zájmové organizace Nyctalus dozvědět spoustu nových
informací o tom, jak žijí netopýři a dva z nich jsme si mohli dokonce pohladit a důkladně prohlédnout.
Vzhledem k sílícímu větru a dešti jsme tentokrát stezku odvahy nemohli
uskutečnit v zahradě, ale děti o nic nepřišly. Našli jsme pro ni skvělé místo
v umývárně, kde se noc předtím jistě staly hrozné věci. Děti v ponurém
světle svíček měly najít a chytit v pavučině pavouka, sebrat „kapku krve“
a ochutnat tajemnou černou těstovinu ve tvaru netopýra nebo brouka. Kdo
se navíc napil krvavého lektvaru, zasloužil si památeční diplom, který mu
bude připomínat, že teď už se nemusí ničeho bát.
Diplom si odnesly děti také za nejkrásnější světýlka z dýně a ocenění
se dostalo samozřejmě i těm s nejlepší maskou, přičemž první místa byla
hned dvě, sestřičky divoženky byly opravdu kouzelné.
Moc děkujeme sponzorovi, společnosti Ratio s.r.o, za dárky do soutěží

a nádherné dýně, a vám všem, kdo jste s námi přišli strávit orkánové odpoledne do halloweenské společnosti. Už teď můžeme prozradit, že příští
rok opustíme všechny dýně a podíváme se, jak se slaví Dia de los Muertos
– tedy Den mrtvých. Těšte se s námi na stylovou oslavu mexického svátku
plného barev a květin, který si s námi užijí děti i jejich rodiče.
Bára Nováková a Bára Malá
-- Ocenění získaly nejen nejlepší masky, ale také nejkrásnější světýlka
z dýně. -FOTO: Michal Strejček
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Skvělé nákupy i zábava na 9. Fashion Pikniku v Mokropsech
Podzimní, v pořadí již devátý, Fashion Piknik, který se konal v polovině
listopadu, se i přes deštivé počasí vyvedl naprosto skvěle. Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí jsme butik netradičně umístili pod střechu – a to do
prostorů garáží u budovy v Nádražní ulici, pár kroků od nádraží Černošice-Mokropsy. Za propůjčení prostoru pro naši poslední letošní akci patří
obrovský dík panu Vlčkovi ze společnosti Aquaconsult, který nám prostory
zapůjčil, ve všem vyšel vstříc a navíc nám umožnil vyzdobit zdi.
FOTO: Bára Malá

-- Na módní salón se tentokrát proměnily garáže v Nádražní ulici. --

Během několika večerů i nocí jsme tak měli možnost přeměnit místnost
s holými zdmi na příjemný a stylový ateliér. Za zapůjčení dalších rekvizit při
realizaci podia navíc děkujeme Betonárně Černošice.
Otevíráme
V nově upraveném prostoru jsme pak v neděli společně se šestnácti
prodejci otevřeli stylový butik s dámským, pánským i dětským oblečením
a také spoustou krásných vánočních dekorací a doplňků. Občerstvit se
návštěvníci mohli v piknik baru a na zahřátí si mohli dát hrnek horkého
nápoje!
Zkrátka nepřišly ani přítomné děti, které v dílničce zdobily dřevěný
svícen nebo sestavovaly dřevěného sobíka. V průběhu nakupování jsme
si udělali čas také na kulturní vsuvku, kdy nám přijely zazpívat děti z černošické přípravky dětského pěveckého sboru Tutte Le Note (dříve Chorus Angelus). Kadeřnická kouzla s hřebenem i kulmou předvedly dámy
z nově otevřeného salonu Blondies, který od listopadu najdete v ulici Dr.
Janského.
Děkujeme všem za hojnou účast na naší poslední letošní akci a těšíme
se na jubilejní desátý Fashion Piknik, který se bude konat na jaře 2018.
Místo, motiv i datum dáme včas vědět, zatím spřádáme nové plány, vymýšlíme nápady a hledáme inspirace. Sledujte @partyaoslavy na Facebooku
i Instagramu a nic vám neuteče!
Bára Nováková a Bára Malá

Jaký byl letošní „lampioňák“
Letošní účastníci průvodu, který se konal 11.
listopadu, tedy na Martina, nám ukázali, že
není špatného počasí pro lampionový průvod.
Vybaveni deštníky a pláštěnkami dorazili všichni, kdo měli jen trochu chuť . Tento rok nás
totiž doprovázel celou cestu mírný déšť. Dobrou náladu to ale nikomu nezkazilo.
Letošní rok jsme celou akci moderovali megafonem. Všichni se včas dozvěděli, jak se
bude dál průvod vyvíjet.
Zapalovaly se svíčky, rozdalo se přes 200
vanilkových rohlíčků, které pro vás upekly ma-

Máme rádi zvířata
Součástí jednoho tematického celku našeho programu pro děti je i vyprávění o exotických zvířatech. V zoologické zahradě bylo jistě každé dítě,
ale co takhle udělat si zoo přímo ve školce. A tak
jsme vymysleli Exotický den.
Všichni se převlékli za jakékoliv exotické zvířátko. V naší zoo se sešlo několik tygrů, gepardů,
lvů, panterů, zeber, žiraf, papoušků a dokonce
i tučňák, panda a kobra. Celý den jsme si hráli na
zvířátka a vyprávěli si, kde původně zvířátka žila
a hledali ta místa na dětské mapě. Vyprávěli jsme
si také, čím se zvířátka živí a jak loví, jaká mají mláďata a co dělají celý den.
Paní kuchařka se proměnila v ošetřovatelku
v zoo a připravovala dobroty pro zebry i žirafy
i pořádný kus masa pro všechny šelmy. V historii první Mokropeská Zoo byla otevřena celý den
a vstupné bylo dobrovolné. Všichni jsme si den
báječně užili a těšíme se na další zajímavé akce.
Projekt veterinární správy
Naše školka se také přihlásila do projektu státní veterinární správy, Máme rádi zvířata. Jedná
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minky z Mraveniště. Přitom jsme si povídali
o této krásné tradici. Nakonec se přijel k průvodu podívat i Martin na koni, který nám zamával a přislíbil účast na dalším průvodu.
V příštím roce se budeme snažit lampionový
průvod pro Vás zase o kousek zdokonalit.
Děkujeme za Vaši účast a dobrou náladu, se
kterou jste nás přišli podpořit.
Vaše maminky z Mraveniště.
Za Mraveniště Bára Kružel
-- Děti neodradilo ani deštivé počasí. --

se o vzdělávací projekt, jehož primárním cílem je
formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům a předat
jim zábavnou a hravou formou základní informace
o zvířatech nejen hospodářských, ale také volně
žijících i chovaných v domácnosti.
Školku navštívila pracovnice SVSČR a děti se
dozvěděly, co je důležité vědět, když si člověk
pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat,
či jak se o ně starat. Na příkladech si ukázali, jak

to vypadá, když někdo o zvířátka špatně pečuje
a co se takovému člověku může stát.
Projekt je finančně podpořen Ministerstvem
zemědělství. Děti dostaly na konci programu
drobné dárky se zvířátky.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

-- Školka v Topolské se na jeden den proměnila v zoo plnou exotických zvířátek. -FOTO: archiv MŠ Topolská
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Krátké zprávy
ze základní školy
Vánoce se kvapem blíží a my se na ně ve škole
pilně připravujeme. Stejně jako loňský rok se
budeme i letos účastnit 9. prosince Mikulášských trhů s projektem Děti dětem. Žáci ZŠ Černošice i školní družiny už pracují na výrobcích,
které budou v našem stánku prodávat, a výtěžek
z celé akce bude použit na nákup vánočních
dárku v dětských domovech a pěstounských rodinách. Přijďte také přispět na dobrou věc!
Od začátku školního roku se rozběhla také
Školní sportovní liga okresu Praha – západ.
Naši žáci slavili první úspěchy ve florbalu, kde
v kategoriích 1. stupně a žáků 6. - 7. tříd zvítězili!
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Sportují i ostatní žáčci prvního stupně – pravidelně navštěvují zimní stadion i plavecký bazén. Žáci druhého stupně se věnují umělecké
činnosti - připravili spolu s paní učitelkou Rychlíkovou výstavu v Mokropeské kapličce s názvem
Fantastické bytosti. Navštívili jste ji?
A závěrem ještě bezpečnostní upozornění.
Žádáme žáky, rodiče i další návštěvníky školy,
aby nevstupovali na příjezdovou cestu k vnitřnímu parkovišti školy. K bezpečnému příchodu
do školy z ulice K Lesíku využijte chodník kolem
budovy C.
Milí čtenáři, přejeme Vám krásný předvánoční
čas a klidné Vánoce!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

VÁNOCE PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNU
Prosba o pomoc s rozšířením knihovního
fondu školní knihovny
Jak jistě víte, naše škola má krásnou novou
knihovnu. Je potěšující, že žáci mají o knihovnu

FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Pozdrav od dětí ze Slovenska. --

zájem. Bohužel, množství a skladba knih zatím
nevyhovuje přáním a potřebám dětí a pedagogů. Chybí nové tituly a zvlášť knih pro žáky druhého stupně je nedostatek. Rozpočet, který má
knihovna k dispozici, na doplnění nestačí a knih
přibývá pomalu.
Napadlo nás proto uspořádat sbírku knih –
nových i použitých. A protože knihovna je tady
pro děti, byla mezi nimi uspořádána anketa, ve
které mohli žáci doporučit, která kniha se jim líbila nebo kterou by si chtěli naopak přečíst.
Pokud byste měli zájem se zapojit, můžete
knihu pro školní knihovnu zakoupit nebo darovat
starší nepoškozený výtisk. Můžete tak v tomto
předvánočním období knihou obdarovat nejen

své dítko, ale zároveň stovky dalších žáků naší
školy a našeho města.
Pokud Vás možnost darovat školní knihovně
knihu zaujala, navštivte stránky školy na adrese
www.zscernosice.cz, kde v sekci KNIHOVNA
– VÁNOCE PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNU najdete
tabulku s knižními tipy dětí a jednoduchým návodem, jak dále postupovat.
Všem dárcům předem děkujeme.
Petra Mierzwová, školní knihovnice

Záložka do knihy spojuje školy
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenska
pedagogicka knižnica v Bratislave pořádají letos
již 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma tohoto ročníku
zní: Tajuplný svět knižních příběhů.
Myšlenkou akce je propojení vždy jedné české a slovenské školy, kdy žáci přihlášené třídy
vytvoří záložky do knihy a ty si pak vymění s partnerskou školou na Slovensku.
Naší partnerskou školou se stala škola na východě Slovenska v obci Helcmanovce.
Děti vyráběly záložky během prvních měsíců
tohoto školního roku při hodinách věnovaným
výtvarné výchově a pracovním činnostem. Žáci
pracovali s literaturou, obrazovým materiálem
v papírové i digitální podobě, s mapami, seznamovali se s oblastí i místem, kam záložky putují,
počítali vzdálenost i čas, povídali si o slovenské
literatuře, četli slovenské texty, poslouchali audionahrávky a pracovali s nimi.
Při práci byly děti povětšinou překvapené podobností češtiny a slovenštiny v psané i mluvené
podobě. Děti pracovaly velmi pěkně. Představa, že jejich záložka se dostane k jinému dítěti
jako dárek a tak daleko, většinu z nich nadchla
a podnítila v nich zájem o získání více informací
o životě „našich sousedů“.
Za zúčastněné třídy i pedagogy
Martina Václavková

FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Naše pohlednice poslaná partnerské škole na Slovensko. --
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Prosinec
v MC Mraveniště
• 1. 12. - Čerte, čerte, ty mě zlobíš, vím,
že dětem uhlí nosíš. Z papíru a oříšku si
vyrobíme pěkného čertíka.
• 8. 12. - Měsíček na obloze svítí, sluníčko
šlo spát, je čas do postýlky jíti a dobrou
noc vám přát. Z papíru a provázků si vyrobíme lapač snů.
• 15. 12. - Zelenej se, jedličko, narovnej se
maličko. Vyrobíme si ozdobu na stromeček.
• 22. 12. ZAVŘENO
• 29. 12. ZAVŘENO
Za Mraveniště vám přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok.
V lednu se na vás budeme těšit opět od
5. 1.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hod.
Pro děti připravujeme bohatý program
a pro maminky kávu a příjemné posezení.
Setkáváme se v komunitním centrum
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Hernička v Barevném ostrově
Od 1. listopadu do 25. dubna máme pro
vás otevřenou volnou herničku ve školce Barevný Ostrov. Setkáváme se každou středu
od 16 -18 hodin ve žluté třídě. Vstup bočním
vchodem vpravo od hlavního vchodu. Vstupné 50 Kč / rodina.
Jak se do školky dostanete: školka se
nachází v Černošicích - Mokropsy, na konci
ulice Na Vápenici.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Za Mraveniště
Bára Kružel

Celé Česko čte dětem

FOTO: archiv MŠ Karlická

Tento školní rok se naše školka zapojila do
projektu „Celé Česko čte dětem“. Prostřednictvím společného čtení se dětem rozvíjí paměť
a představivost, učí se myšlení. A stačí 20 minut
denně.
Naši třídu Sluníček již navštívilo několik maminek, babiček a dokonce i jeden dědeček, kteří
dětem s láskou četli. Někteří si knížku přinesli
vlastní, někteří pokračovali v našich školkových
příbězích. Děti se zájmem poslouchaly, protože
to pro ně byla příjemná změna, že jim četl někdo
jiný než jejich paní učitelka.
Tímto všem zúčastněným moc děkujeme za
Vaše i naše děti a těšíme se na další čtení!
Marta Nováková
MŠ Karlická, třída Sluníček

Z Jednoho stromu
Advent je časem pro pomoc, podporu
a dárcovství!
Školy Jednoho stromu se vyznačují několika
společnými prvky, které vycházejí z filosofie
organizace Jeden strom. Je to vztah k přírodě, výchova k udržitelnému rozvoji, podpora
komunitního života, respekt k odlišnostem
a individualitě každého jedince, se kterou v neposlední řadě souvisí podpora dětí, které mají
speciální vzdělávací potřeby.
I když bylo slovo inkluze v posledním roce
v médiích poměrně často skloňováno v souvislosti s novými opatřeními ve školství (vyhláška
27/2016), málokdo si uvědomuje, jak může
být naplňování tohoto přístupu náročné. Vychází totiž z předpokladu, že škola bude zcela otevřena potřebám každého jedince. A tak
vám jistě velmi rychle dojde, že aby to mohlo
fungovat, potřebujete nejen změnu systému,
ale i poměrně velké množství peněz, které tuto
změnu pomohou uskutečnit.
Na inkluzi jsou potřeba finance
Nejde jen o zajištění financí pro případnou
úpravu prostorů škol a jejich materiálové vybavení, ale především dostatek peněz na vzděla-

-- Dětem chodí do školky číst nejen rodiče,
ale i babičky. --

né a vyškolené pedagogy, asistenty a další odborné garanty, kteří by se rozvoji individuálních
potřeb dětí věnovali. My, v Jednom stromě, při
financování asistentů pedagoga spolupracujeme s rodiči dětí, organizací Rytmus o.p.s.,
ale především čerpáme ze zdrojů vlastního
rozpočtu organizace. Vzhledem k tomu, že
rozpočet Jednoho stromu není bezedný a zájemců z řad rodičů, kteří mají děti se speciálními potřebami a hledají pro ně odborný přístup
a opravdu individuální přístup, stále v Jednom
stromě přibývá, rádi bychom nabídli financování asistentů pedagoga jako formu firemního
dárcovství.
A tak máte-li zájem podpořit některé z našich dětí, které potřebují asistenty ať z důvodu
toho, že se narodily s poruchou autistického
spektra, opožděným vývojem řeči, dětskou
mozkovou obrnou, s těžkou srdeční vadou
nebo třeba spinální svalovou atrofií, máte jedinečnou možnost. Kdy jindy, když ne v době
Adventu!
Pokud máte zájem formou daru některé
z našich dětí podpořit příspěvkem na mzdu
asistenta, pište na jedenstrom@volny.cz nebo
volejte na tel. 777 258 450. Rádi se s vámi
všichni seznámíme.

Za Jeden strom z.ú. a LMŠ Na dvorečku
Alena Laláková

Basketbalisté Wolves vyprodali halu
Basketbalisté BK Wolves Radotín, hrající v letošní sezóně svá domácí utkání v Hale Věry Čáslavské, dokázali v obou úvodních zápasech na domácí
palubovce zvítězit. Nejprve si poradili s BC Slaný 87:69 a o den později
zdolali BK Kladno v poměru 98:85. Obě utkání byla téměř vyprodaná.
„Jsme rádi za dvě vítězství, byl to náš cíl, oba zápasy doma vyhrát. V prvním utkání jsme byli velmi nervózní a nedařilo se nám, zápas jsme však
díky domácímu prostředí a střelám Filipa Kulíka dokázali zlomit a vyhrát.
Kladno bylo silnějším soupeřem, čekali jsme těžký zápas. Dle mého soudu
jsme už hráli lépe než v sobotu. Velmi se nám dařil útok a zápas jsme opět
zlomili v poslední čtvrtině, měli jsme velkou touhu vyhrát,“ říká trenér Vlků
Adam Peřinka.
Sobotní a nedělní večer přivedl do haly dohromady 356 diváků, kteří
v hale, zejména ve vypjatých momentech posledních čtvrtin, dokázali vytvořit bouřlivé prostředí.
„Chci poděkovat fanouškům, kteří vytvořili oba večery neuvěřitelnou atmosféru, byli naším šestým hráčem, měli bychom si všichni vážit takové
podpory, která nemá v republice na této úrovni obdoby. V posledních čtvrtinách jsme měli z atmosféry v hale všichni husí kůži, bylo to elektrizující,“
dodává Peřinka.
Vlci se na domácí palubovce v Černošicích znovu představí už první
16

prosincový víkend. Nejprve v sobotu 2. 12. od 18:45 přivítají Sršně Písek
a v neděli 3. 12. pak od 17:45 BC Benešov. Přijďte znovu povzbudit basketbalisty BK Wolves Radotín a zaplnit Halu Věry Čáslavské!
Více info na www.bkradotin.cz.
Nikola Štrbíková
-- Basketbalový klub Wolves Radotín zvítězil v obou úvodních utkáních. -FOTO: archiv BK Wolves Radotín
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Nové jízdní řády vlaků platné od 10. 12. 2017
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Dvoje farmářské trhy v Černošicích
FOTO: archiv A. Fischerové

-- Alice Fischerová --

„Naše první sezóna trhů byla
hodně dobrodružná,“ shodují
se Alice s Pavlem
Alice Fischerová je lektorka kurzů
keramiky a jógy pro děti i dospělé.
Pavel Fischer je pekař a provozuje
pekárnu v Radotíně, kde již 26 let
peče čistě kvasové chleby, a asi 6
let pekárnu v Černošicích, kde mimo
chleba peče i ostatní kompletní sortiment. Alice a Pavel Fischerovi jsou
bývalí manželé, kteří spolu i nadále
dobře vycházejí. Navíc, jak o sobě
říkají, Alice ráda přijímá nové výzvy
a Pavel je hravý – ideální spojení k organizaci farmářských trhů
XX Organizování trhů u mokropeského nádraží jste přebírali po spolku TAK, z.s. Co
(nebo kdo) vás k tomu dovedlo?
Pavel Fischer: Asi tři týdny před zahájením sezóny jsme se dozvěděli, že původní organizátoři
již nemají zájem dále trhy provozovat. Farmářských trhů v Černošicích jsem se účastnil jako
prodejce již od jejich vzniku. A musím říct, že to
místo v Mokropsích se mi zdálo nejhezčí. A přišlo mi jako velká škoda, že by to mělo skončit.
Také jsem měl signály od dalších prodejců, že
by je to mrzelo. No, a bylo to. Alice se nabídla,
že by to organizačně snad zvládla. Nakonec to

je tak, že si pomáháme, jak to jde a často potřebujeme pomoc ještě dalších, protože to úplně
jednoduché není.
Alice Fischerová: Líbilo se nám, jak trh dámy
z TAK vedly. Vnímali jsme proto převzetí i jako
závazek vůči tradici, laťka byla nastavena
vysoko…
XX Litovali jste někdy?
PF: Samozřejmě :-) Moc brzo se vstává, musíte si dlouhodobě organizovat víkendy, děsíte se
předpovědi počasí, zpočátku byly obavy, aby to
všechny bavilo (prodejce i příchozí). Ale dnes je
největším hnacím motorem právě odezva od lidí,
kteří tam chodí. Někteří tam třeba stráví celé dopoledne a setkávají se a povídají si a ochutnávají
a vůbec.
AF: Souhlasím!
XX Do jaké míry byla odlišná vaše původní představa o organizaci trhů od reálné
skutečnosti?
AF: Měli jsme už oba z dřívějška nějaké zkušenosti s organizováním akcí. Trh je živý organismus, je potřeba být pořád připraven a stát se takovým Ferdou Mravencem, který zvládne práce
všeho druhu. To se nám potvrdilo.
XX Narazili jste na nějaké komplikace, se
kterými by se ani ten Ferda nevypořádal?
Všechny zádrhele se nám podařilo zvládnout,
ale teď v závěru sezóny nás nepříjemně zaskočili vandalové, kteří ničí stánky složené
u parkoviště.
XX Jak tedy komplexně hodnotíte svou první sezónu?
Pro nás byla určitě dobrodružná. Začali jsme
s otazníky, ale místní nakupující přesvědčili trhovce, že mokropeský trh je dobrá adresa, kam
rádi jezdí. Díky tomu se nám daří nabídku trhu
rozšiřovat. Po celou sezónu jsme měli velké
štěstí na počasí, to také hraje roli. Šli jsme do
této aktivity s radostí a nadšením, a obojí se nám
vrací v odezvě od lidí, to je fajn pocit.
XX Vidíte problém v tom, že v Černošicích se ve stejných termínech konají i jiné
trhy? Jsou pro vás spíše doplněním nebo
konkurencí?
AF: Je to neobvyklé, ale nevadí nám to. Trh

FOTO: archiv A. Fischerové

-- V Černošicích si můžete vybrat, jestli se Vám bude nakupovat lépe v prostředí moderního
náměstí Centra Vráž, nebo na louce u Mokropeského nádraží. -20

u nádraží si našel příznivce, kteří se pravidelně
vracejí, nakoupí, posnídají, setkají se s přáteli
u skleničky od pana Pálka, rádi posedí. Je tu
cítit příjemná sousedská atmosféra.
Děkujeme návštěvníkům trhu za pochvaly
a úsměvy, trhovcům za věrnost, a také městu.
A těšíme se na příští rok!
FOTO: archiv K. Pánkové

-- Kristýna Pánková --

Kristýna Pánková: „Někdy si
říkám, že na to kašlu. Ale pak
jedu zase dál.“
KRISTÝNA PÁNKOVÁ, manželka
bývalého starosty Dobřichovic, nyní
místostarosty a zároveň majitele firmy
IBS-ROKAL,s.r.o., Michaela Pánka,
dvanáctým rokem provozuje restauraci Zámecký Had v Dobřichovicích.
Zkušenosti s organizací začala sbírat
před dvaceti lety jako mladá maminka, kdy na nádvoří dobřichovického
zámku začala organizovat Adventní
trhy.
XX Vaše jméno je spojené i s Dobřichovicemi a tamními Adventními trhy. Jaké to bylo
začít organizovat něco nového?
Pocházím z Prahy a přistěhovala jsem se za
manželem do Dobřichovic. On jako dítě vyrůstal na dobřichovickém zámku, a tak hodně stál
o to, aby ho město dostalo do pronájmu. Což
se taky podařilo. Dobřichovický zámek má své
kouzlo a pro konání nejen Adventních trhů je
ideální. Organizuji je už dvacet let… Rozhodně
jsem s tím nezačala proto, že bych byla organizačně zdatná! V té době jsem měla tři malé děti.
První trhy jsem uspořádala za pomoci několika
kamarádek a mé sestry. Stánků tehdy bylo pět
a jedno divadlo pro děti, loni jich bylo již 150. Na
počátku se dokonce stánkařům platilo za to, že
vůbec přijeli, nyní mám zájemců dost.
XX Takže jen co jste rozjela trhy v Dobřichovicích, přešla jste do Černošic? Proč zrovna
sem?
V Černošicích jsem začínala před osmi lety Mikulášskými trhy, když můj manžel dostavil projekt Centra Vráž a vzniklo zde náměstí. Náměstí
je vždy určené ke sdružování lidí a byla by škoda
nevyužít tento krásný prostor. Navíc je tam skvělé zázemí včetně městského sálu, elektřiny, toalet, kavárny, možnosti parkování atd.

z města a okolí
FOTO: Petr Kubín (2015)

-- Letošní sezóna farmářských trhů sice už skončila, ale čekají nás
- jako každý rok na náměstí Centra Vráž - trhy Mikulášské. --

FOTO škola vidění

Projekce žáků FOTO školy vidění za podzimní semestr - středa
20. prosince v 18 hodin, Areál Mokropsy

XX Řekla jste si někdy, že už toho máte „plný zuby“?
Někdy ano, ale s podporou města Černošice a zájmem prodejců i jejich
zákazníků o Mikulášské trhy mi tato činnost připadá pro město a lidi smysluplná. Někteří stánkaři si své zboží připravují vlastnoručně doma, a na trzích v Černošicích i Dobřichovicích je zboží oblíbené a hodně se prodává.
Jsem také ráda, že se se svými výrobky už podruhé zúčastní Základní škola
Černošice. Peníze z prodeje použijí na zakoupení dárků ze stromu splněných přání v restauraci Zámecký had.
XX Jak koncipujete naši černošickou sezónu farmářských trhů?
Farmářské trhy se snažíme dělat tematicky, tzn. jarní spojujeme se zabíjačkou, skauti pletou pomlázky atd. Na příští rok přemýšlím o zapojení prodeje
jarních bylin a květin s odborníkem – zkrátka nabízet to, co člověk na jaře
chce. V létě byla domácí zmrzlina, na podzim dýňový stánek. Na zakončení
farmářských trhů v říjnu byla opět staročeská zabíjačka. Na své náklady
jsme nakoupili stánky, skákací hrad a provozujeme dětskou dílničku.
XX Vidíte problém v tom, že v Černošicích se ve stejných termínech
konají i jiné farmářské trhy? Jsou pro Vás spíše doplněním nebo
konkurencí?
Myslím si, že oba trhy si najdou své návštěvníky. Mnoho lidí se domnívá,
že jsem přetáhla trhovce z Mokropeských trhů, to ovšem není pravda. Prodejci na farmářských trzích na Vráži jsou ti, které znám z Adventních trhů
v Dobřichovic.
Mojí představou bylo, aby náměstí na Vráži žilo celoročně. Farmářské
trhy jsou dobrou příležitostí k setkávání lidí z Černošic. Ráda tam chodím,
protože vidím, jak se lidi vracejí i se svými dětmi, dávají si kávu, snídani
a setkávají se se svými známými.
Adéla Červenková

inzerce
Firma F.W.Tandoori s.r.o. Vonoklasy
dovážející sojové a chilli omáčky

shání

Titulní list již šestého kalendáře ZUŠ Černošice, který je sestavený z fotografií žáků školy, vychází v prosinci.

zdatné brigádníky

Ivan látal

na vykládání kontejnerů
Kartony váží od 2 kg do 15 kg,
místo vykládky – Vonoklasy, četnost 1-2x týdně, 2-4 h,
Cena 500 CZK/ 1 kontejner.

Zájemci se mohou hlásit
u pana Bánského, tel. 257 712 917

inzerce
Výuka / Doučování

Nabízím doučování českého jazyka i výuku češtiny pro cizince.
Dále nabízím výuku ruského jazyka.
Výuka probíhá přes skype. Skype jméno: zofie.cz,
pro více informací zavolejte
Telefon: 731 512 948,
mail: evakat.cz@seznam.cz, Mgr. Eva Průšová
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Slápa, aneb když se hokej stane druhou rodinou
Miroslav Slapnička je již dlouhé roky správcem
zimního stadionu v Černošicích. To není jen tak
obyčejná práce. Nechává na zimním stadionu
nejen kus své duše, ale i tisíce hodin volného
času.
Když začátkem osmdesátých let minulého
století začal vodit nejprve svého staršího syna
Jakuba a o chvíli později i mladšího Ondřeje na
hokej, asi málokdo mohl tušit, že si k tomuto
sportu a také zimnímu stadionu utvoří tak silné
pouto. Jen stěží budete hledat někoho, kdo tu
strávil více času.
Vše začalo ještě v době, kdy zde byl jen otevřený zimní stadion a každý, kdo chtěl dát svoji
ratolest na tento sport, musel přiložit ruku k dílu.
Ať se jednalo o odhazování sněhu po chumelenicích, nebo odklízení vody při oblevách. Nebylo málo rodičů, kteří vykonávali ve svém volném
čase tuto službu. Každému, kdo se v článku najde, patří dodatečně obrovské díky.
Jak děti odrůstaly, rodiče chodili méně, ale
náš Míra zůstal. Kolik odjezdil zápasů, turnajů,
soustředění a jiných dalších akcí, už dnes nikdo
nespočítá.
Veselá historka z natáčení, vlastně
z hokeje…
Do slova a do písmene stál při hokeji v dobách, kdy se dařilo, ale i v dobách těžších.
A pokud dobře vím, už tehdy si moc přál, aby

Zprávy
ze Sokola
DRAKIÁDA
Letošní ročník drakiády jsme zahájili již o týden
dříve sestavením vlastního draka v dračí dílně.
Kdo neměl čas přijít, mohl si alespoň materiál na
výrobu draka zakoupit. Pouštění draků se konalo
v neděli 21. 10. nahoře na Višňovce. Počasí bylo
jako obvykle krásné – jen vítr nefoukal. Mohli
jsme si alespoň všichni pěkně zaběhat na čerstvém vzduchu. Kdo už nechtěl pouštět draka,
FOTO: archiv Sokola

-- Draci se již tradičně pouštěly na Višňovce. --

22

FOTO: archiv SK Černošice

-- V 80. letech minulého století začal Míra Slapnička vodit na hokej svého syna. Od té doby je se
zimním stadionem „pevně svázaný“. --

zde jednou byla krytá hala. Každý, kdo ho zná,
tak ví, že sem tam něco zapomene a občas něco
poplete, ale ruku na srdce, kdo ne. Zažili jsme
s ním tolik zábavných historek, že psát o nich by
bylo opravdu na dlouho.
Nemohu ale zapomenout na jednu z nich.
Když jsme jeli na zápas žákovské kategorie, naložil si svou červenou Škodu 120 doslova až po
střechu. Ještě dnes vidím tu debatu, jak mu někdo z rodičů říká: „Hele, Míro, to bych nedělal,
to ti spadne“. On se ale jen tak šibalsky usmál
a řekl: „Prosím Tě, proč by to padalo? Jedem!“
vydal se na dračí stezku s plněním úkolů. Na závěr děti čekala sladká odměna.
Po celou dobu drakiády se bylo možné
ohřát u ohýnku a opéci si buřta. Všem
se nám dračí odpoledne moc líbilo a těšíme se příští rok opět na Višňovce.

No a Barandovský most byl svědkem pádu hokejové tašky s kompletní výzbrojí...
Léta utíkala, až v roce 2002 došlo ke splnění
snu nejednoho hokejového nadšence. Konečně
byl zastřešen zimní stadion a nutno podotknout,
že i zde přiložil zdatně ruku k dílu.
Na závěr se sluší poděkovat jeho manželce
Blance, která našeho Míru věrně doprovází na
této hokejové štaci.
Míro, děkujeme za vše, co jsi udělal pro černošický hokej!
Za SK Černošice Pavel Jahelka

FOTO: archiv Sokola

Petra Frydlová, Sokol Černošice

Černošické gymnastky
a gymnasti opět v akci.
V posledních letech se začíná uskutečňovat větší množství závodních akcí
pořádaných jednotlivými gymnastickými oddíly. Je to dobrá příležitost
pro změření sil a navázání kontaktů.
Proto jsme se rádi zúčastnili soutěže
Memoriálu Hany Myšákové v Teamgymu 15. 10. 2017 v Řeporyjích,
což představuje cvičení družstev na
akrobatickém pásu a přeskoky s použitím trampolínky. Zde se družstvo
děvčat z Černošic ve složení: Veronika Manová, Helena Václavková, Klára
-- Na 3. místě Katja Valtonen, Jolana Farová, Michaela
Šabatová a Karolína Blažejová -Schmiedová, Viktorie Vavřínová, Nela
Havlenová, Karolína Blažejová, Jolana
vá, Edita Crlíková, Jarmila Lžičařová, Anna AnFarová, Marta Kalousková, Katja Valtonen, Lin- gelisová, Jan Blaženín, Matyáš Blažej a Matěj
da Kocourková, Marie Kovaříková a Michaela
Adam. Nejlepších umístění dosáhly Katja ValtoŠabatová, umístilo v silné konkurenci dvanácti nen, která byla v kategorii IV třetí a Jolanka Fadružstev na krásném šestém místě.
rová první v kategorii III. V celkovém součtu bylo
Ještě většího úspěchu dosáhli na Poberoundružstvo Černošic na třetím místě ze sedmi.
ském dvojboji v JojoGymu v Dobřichovicích,
Tak nám držte palce, ještě nás čeká do konkde se soutěžilo v akrobacii a přeskoku jednotce roku Teamgym v Písku a na Vinohradech.
livců. Velice dobrého umístění dosáhli: Karolína
Zapsal Jaroslav Formánek
Blažejová, Linda Kocourková, Michaela Šabato-

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
prosinec
1. 12.

Zuby Nehty + Iritující Pýchora - koncert

19.00, Club Kino

2. 12.

Zumbaton

11.00-12.30, městský sál na Vráži

2. 12.

Vepřové hody s SK Černošice

od 14.00, u zimního stadionu

2. 12.

Znouzectnost + Klika - koncert

20.00, Club Kino

3. 12.

O cukrářce Barborce - pohádka pro děti

16.00, Club Kino

6. 12.

Pavel Hokr - hudební škola - koncerty

17.00 a 18.30, Club Kino

7. 12.

„Sopky a Mars“ aneb jak sopečná činnost měnila tvář rudé pla- 19.00, sál ateliéru Pod Lesem (Komenského 100, býv. Hosnety - přednáška
poda Pod lesem)

8. 12.

Stanisław Słowiński Quintet - koncert

20.00, Club Kino

9. 12.

Mikulášské trhy

12.00-17.00, nám. Centra Vráž

9. 12.

Bass Černošice Vol. 11 + Parallel Activity

19.00, Club Kino

10. 12.

Adventní koncert FAMILIA MUSICA a Davida Nečila

18.00, sál ZUŠ, Střední 403

10. 12.

Pojďte s námi na koledu – vystoupení Pramínku

17.00, u kapličky sv. Václava

11. 12.

Vlasta Redl - koncert

20.00, Club Kino

13. 12.

Veteráni studené války - koncert

20.30, Club Kino

14. 12.

O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčku - divadlo pro školy

9.00 a 10.30, Club Kino

15. 12.

Vánoční tvoření pro seniory – společně s dětmi z MŠ Topolská

9.30, DPS

15. 12.

Vosí hnízdo - 25 let – výroční celebration koncert

20.00, Club Kino

16. 12.

Vánoční besídka malých hokejistů

11.00 - 17.00, Club Kino

16. 12.

Timudej - Vánoční koncert

20.00, Club Kino

17. 12.

Dech Band - Vánoční koncert

17.00, Club Kino

17. 12.

Vánoční koncert Pramínku

17.00, městský sál na Vráži

21. 12.

Klagenfurt + Kapela Druhé Noci - koncert

17.00, Club Kino

22. 12.

Zpátky do Beléma – divadélko pro děti

10.00, Jeden strom, Dolnočernošická 463, Dolní Černošice

24. 12.

Štědrý večer - antistresový dýchánek

20.30, Club Kino

24. 12.

Rybova mše vánoční

22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

31. 12.

Silvestr v Club Kině

20.00, Club Kino

6. 1.

C&K Vocal - Tříkrálový koncert

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

7. 1.

Vánoční oratorium J. S. Bacha v provedení Pražských Pěvců
a Černošické komorní filharmonie

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

leden

Facebook / Kultura v Černošicích

Přijďte cvičit
do Sokola
Ještě stále je možné se přihlásit
na některá cvičení:
•	Cvičení rodičů s dětmi 1-5 let RD 1-2
roky: PÁ 10-11h, RD 2-4 roky: ÚT 9-10h,
ČT 10-11h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
•	Všesport pro školáky (8-12 let)
ST 16.30-17.30h
• Aerobik ST 19.00 – 20.00h
• Bodystyling ČT 19-20.30h
• Kruhový trénink muži ČT 20.30-22h
•	Cvičení pro seniorky PO 9-10.30h,
ST: 9-11h
23
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Mikulášské trhy

9.12. 2017 Černošice Centrum Vráž
12:00 Chůdadlo – žonglerská škola
Vystoupení žáků ZUŠ Černošice (kulturní sál)
13:30 Pěvěcký sbor Chorus Angelus
14:30 Divadlo T601 – Zimní pohádka
15:30 Zumba – vystoupení dětí
(pod vedením Venduly Kořínkové)
16:00 Obří anděl, mikuláš a čert za doprovodu
pěveckého sboru MIFUN
17:00 Ohňová a světelná show
Adventni_trhy2017.indd 2

inzerce
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MindGroove, Vagi, Eight Times a Artomic. Chybět nebude fotbálek, parádní zvuk, světla, kulisy
a hlavně skvělá atmosféra. Takže vyčistěte baňky,
nasaďte plynové masky, chemické obleky a doražte do Club Kina na pořádně toxický Bass!
Vstup 60 Kč do 20,30 hod., potom 90 Kč.

Program prosinec 2017
1. 12. v 19.00
Zuby Nehty + Iritující Pýchora - koncert
Po roce druhý pokus o spojení kapel Zuby Nehty
a Iritující Pýchora. Vloni nám tuto akci sice překazila nemoc, ale o to více jsme na koncert letos
připraveni. Kapelu Zuby Nehty asi netřeba v Černošicích dlouze představovat. Ve vodách českého big beatu je to známá stálice a v Club Kině
pravidelně vystupuje. Pražská kapela Iritující
Pýchora vloni zahrála v Černošicích poprvé a její
směs prvků alternativy, ska a punku vás nenechá
dlouho sedět na židli. Letos se nově představí
v sestavě bicí, basa, kytara a housle.
Vstup 120 Kč.
2. 12. v 20.00
Znouzectnost + Klika - koncert
Máme velikou radost, že se povedlo navázat na
tradici z let minulých – adventní koktejl Club Kino
+ Klika + Znouzectnost.
Vstup 150 Kč.
3. 12. v 16.00
O cukrářce Barborce - pohádka pro děti
Představení divadla Úsměv o tom, jak hodná cukrářka Barborka prožije advent a Vánoce s malým
čertíkem, který se zapomněl vrátit do pekla.
Vstup 80 Kč.
6. 12.
17.00 - 1. koncert
18.30 - 2. koncert
Pavel Hokr - hudební škola
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
7. 12. v 19.00
Firemní večírek AFP SPEDITION / SPRINKLER GROUP
Monika Pavlačková, Seven & Stewe + hosté,
The Apples Girls R, DJ Jameson59
9. 12. v 19.00
Bass Černošice Vol. 11 + Parallel Activity
Po vydařeném desátém díle se vracíme do
Club Kina na poslední Bass tohoto roku. Celý
mejdan bude na téma „chemie“ a Club Kino se
tedy promění v laboratoř, do které přijede zahrát
projekt Parallel Activity. Tato dvojice djs (Fock &
Neighbour) se dala dohromady v roce 2012 po
několika podařených b2b setech. Během jejich
vystoupení jde o čistou improvizaci a komunikaci s publikem na tanečním parketu, která má za
cíl jediné - vyždímat z něj maximum! Prezentují
se zejména syrovým deep, neurofunk, techstep
soundem, ale do jejich krevní skupiny patří rovněž i liquid funk a lehčí a melodičtější formy drum
& bassu. Samozřejmě to nepůjde bez rezidentní
DUNENI.cz crew ve složení Jenouch, Wolfik,

13. 12. v 20.30
Veterání studené války - koncert
Tak jako bájný Fénix povstal z popela, tak i další
projekt lídra kapely Vítkovo kvarteto Jiří Růžek
probudil k životu ojedinělý projekt Veteráni studené války (Petřina, Juračka, Fanánek, Růžek).
Hudební skvosty Oty Petřiny s texty Lou Fanánka sestavila tato parta do série smrtících HITŮ
a rozhodla se je přednést na podzimním tour.
Jen díky laskavým srdcím a vztahu k Černošicím
všech zúčastněných hudebníků to můžete zažít
i v Club Kině.
Vstup 150 Kč.
14. 12. v 9.00 a 10.30
O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčku divadlo pro školy
V tomto ryze vánočním představení hrají tři herci,
trvá 45-50 minut a je pro děti od tří let.
Námětem pro tuto vánoční pohádku je příběh
o Psaníčkovém Andělíčkovi, který každé Vánoce
nosí dětská přání Ježíškovi. Představení přináší
kouzlo českých Vánoc a v čase vánočním i předvánočním má připomenout dětem mnoho někdy
i pozapomenutých tradic, které odedávna patřily k tomuto kouzelnému času. Hlavní zápletkou
pohádky je pak skutečnost, že náš Psaníčkový
Andělíček jednou zaspí a tím se jaksi vše řádně
zašmodrchá.
V této pohádce se objeví fortelně precizní loutky.
Ty potom v souladu s koledami vytváří veskrze
poetický příběh plný rozjímání i hravosti.
Velký důraz je tady kladen na scénografii, zejména loutky, na jejichž realizaci se podílí renomovaný výtvarník v tomto oboru, Roman Marek,
spoluautor několika projektů Divadla DRAK. Hrají Jarmil Škvrna, Karel Zima a Andělíček.
15. 12. v 20.00
Vosí hnízdo - 25 let
25 let Vosího roku – výroční celebration
koncert
Tak jako vždy i tentokrát uslyšíte, co jste neslyšeli
a uvidíte, co jste neviděli. Výroční koncert k 25
letům Vosího hnízda. Zvuková a zážitková vichřice v Club Kině.
Vstup 140 Kč, v předprodeji v Club Kině 120 Kč.
16. 12. – 11.00-17.00
Vánoční besídka malých hokejistů
16. 12. v 20.00
Timudej - Vánoční koncert
Vánoce, to jsou tradice. A tradice by se měly
dodržovat. A tak proto i letos přijede živelná černošicko-balkánská kapela Timudej pohybující
se na pomezí několika hudebních žánrů jako je
taneční world music, electroswing, pop, rock či
samba a je proslulá energií nabitými koncerty.
V loňském roce vydala u Supraphonu úspěšné
album Ještěně, které se krátce po vydání stalo
čtvrtým nejprodávanějším albem v ČR. Afterparty DJ Davi.
Vstup 180 Kč, v předprodeji v Club Kině 150 Kč.

17. 12. v 17.00
Dech Band - Vánoční koncert
Srdečně Vás zveme na náš tradiční předvánoční
koncert. Rádi se s Vámi opět setkáme a strávíme příjemný večer v tento adventní čas. Těšit se
můžete jak na náš známý repertoár, tak na pár
nových kousků.
Vstupné dobrovolné.
21. 12.
Klagenfurt + Kapela Druhé Noci - koncert
I letos již tradiční vánoční koncert s oblíbenými
kapelami v Club Kině.
KLAGENFURT
Disco-funk-popové uskupení pěti nadaných muzikantů se po roce vrací na prkna černošického
Club Kina, aby rozjasnilo úsměv na tvářích stresem ztrápených posluchačů. Jako každoročně
je tento den poslední možností v roce, jak si
nejen v poklidu poslechnout naživo funkové
melodie, ale kriticky zhodnotit starou i novou
tvorbu, ještě kritičtěji zhodnotit starou a novou vizáž jednotlivých členů kapely, rozpohybovat svá
zimou ztuhlá těla na disco rytmy, dobít energii
před nadcházejícími Vánocemi a nadělit si jeden
z prvních dárků v podobě nezapomenutelného
večera v malebném prostředí Club Kina. Klagenfurt tímto koncertem uzavře náročnou dlouhotrvající a vyčerpávající cestu za tvorbou nového
CD, které se aktuálně klube a světlo světa spatří
co nevidět. Těšíme se tedy všichni na fantastický
večer! Jako bonus bude rozdávána radost!
KAPELA DRUHÉ NOCI
Jak již název kapely napovídá, jedná se o jedinečné uskupení vystupující pouze jednou za rok,
a to právě v Club Kině v posledním týdnu před
Štědrým dnem. Vánoční čas tomu před rokem
chtěl, aby se dala dohromady skupina skládající
se z různých muzikantů, kamarádů, členů rodin,
známých i neznámých osobností, kteří si dali
za úkol nadělit posluchačům netradiční zážitek
v podobě známých i neznámých písní ve známé
i neznámé formě. Letošní ročník doznala kapela
změn nejen v názvu (z jedné noci je noc druhá),
repertoáru (musíte slyšet), obsazení (musíte vidět) ale i pojetím, které se každý rok mění. Samozřejmě nesmíme zapomenout na tajné hosty.
Přijďte se odreagovat v tomto náročném období
a zjistit odpověď na otázky jaké písně zazní, jaký
styl kapela vybrala pro letošní večer, jaké bude
složení kapely anebo jen jaké přátele na koncertě potkáte a kolik stojí aktuálně pivo. Uvidíme se
v Kině!
Vstup 100 Kč.
24. 12. v 20.30
Štědrý večer v Club Kině - antistresový
dýchánek
Po večeři a po dárkách trochu klidu a pohody.
31. 12.
Silvestr v Club Kině
Venkovní scéna: táborák, opékání buřtů, venkovní bar, ohňostroj.
Vnitřní scéna: 90´ léta a samozřejmě music,
movies, musical video clip show, dancing.
Nebude chybět ani Dj Calimutcho a spol.
Vstup zdarma.
L. Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.
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-- Moderní polský jazz ovlivněný klasickou
hudbou si můžete poslechnout v rámci turné
Quintetu S. Slowinského i v Černošicích. --

Stanisław Słowiński
Quintet
Kdy: pátek 8. prosince od 20.00
Kde: Club Kino
Lídrem kapely je Stanisław Słowiński – houslista,
aranžér, skladatel, hudební producent, multiinstrumentalista. Tento laureát mnoha hudebních
cen spolupracuje s významnými světovými muzikanty. Pochází z hudební rodiny, jeho rodiče jsou
členy slavné polské etnické kapely Muzykanci.
Slowińského skladby vycházejí z hard-bopu, jehož sazby jsou často ovlivněny polským folklórem; však je tímto moderní polský jazz jedinečný
již od šedesátých let!
Na šnůře jeho kapela představí nové album
„Landscapes Too Easy To Explain“. Hned úvodní
pecka tohoto CD „Lawina“ vás vtáhne do řízného,
gradovaného a proměnlivého hudebního proudu
s výtečnými sóly trubky a houslí. Svižné skladby
jsou střídány baladami, přičemž v obou případech
pracuje se strukturou, dynamikou i texturou, se
všemi stavebními prvky kompozice. V jeho hudbě
se projevuje vliv klasiků polského jazzu a silný vliv
moderní klasické hudby. Celá jeho mladá kapela
vytváří velmi osobitý a kompaktní zvuk postavený
na emocích.
Srdečně Vás zveme v pátek 8. 12. od 20 hodin
do Club Kina. Vstupné 150 Kč, důchodci 120 Kč.
Pavel Blaženín

Vlasta Redl vystoupí v Club Kině
Kdy: pondělí 11. prosince od 20 hodin
Kde: Club Kino
Všechny vás srdečně zvu v pondělí 11. 12.
od 20 na náš „recitál písničkáře“. Píšu „náš“,
protože tam se mnou přijede kompletní „Tichá
parta“, což je v podstatě celá naše kapela bez
bicích: saxofonista Michal Žáček (alternuje
ho Ruda Březina), kytarista Matěj Morávek,
klávesista Borek Nedorost a Martin Gašpar
(alternuje ho Tomáš Koudelka), který pro tuto
sestavu vymění baskytaru za kontrabas, a nejspíš i já. „Tichá parta“ je ryze interní název této
sestavy, nechceme ho používat na veřejnosti,
i když je velmi výstižný.
Třebaže písničky jako Přijdu hned, Hrála mi Julii apod. hraju i nadále sám, arzenál
nástrojů hudebního doprovodu - jakkoli velmi
decentního - nám dovoluje zahrát věrně i písničky, na které bych si sám hrát netroufl: Ještě
mi chvilku zpívej, Jak vlastně vypadáš, Až na
poslední stránku... A protože Maťko při hraní
stihne ještě vyklepávat prsty rytmus do korpusu basy, dovedeme zahrát i věci jako Přišel
čas, Montér blues a jiné. Naučili jsme se do-

FOTO: archiv V. Redla

-- Vstupenky na koncert Vlasty Redla obdržíte za 290 Kč v předprodeji v Minimarketu u nádraží. Na místě před koncertem
pak budou o 50 Kč dražší. --

konce zahrát i Vlaštovku. Inu - kdo nevěří, ať
tam běží.
Vstupenky na koncert obdržíte za 290
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 340 Kč na místě před
koncertem.
Váš Vlasta Redl

Mifun jede s „Rybovkou“ do Německa
Dětský sbor Mifun v těchto dnech pilně nacvičuje Českou mši Vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Populární dílo, všeobecně známé jako Rybovka,
FOTO: archiv sboru

sbor provede nejdříve 15. 12. v Praze a poté
se vydá do Německa. Vánoční mši a několik
českých koled představí sbor publiku v obou
německých partnerských městech Themaru
a Gerbrunnu. Turné pak zakončí ve Frankfurtu
nad Mohanem.
Mifun doprovodí celá řada profesionálních
muzikantů a sólistů z Čech i Německa, spolupracujících se sborem již dlouhodobě. Nebude
chybět třeba sopranistka Anna Novotná, nebo
flétnistka Markéta Stivínová. Varhanního partu
se ujme bratr sbormistra Jan Polívka, jinak klavírista a dirigent žijící v Německu, který sbor také
doprovodí na jeho vystoupení u příležitosti rozsvěcení Vánočního stromu na Vráži 9. 12.
Sbor Mifun by rád tímto poděkoval Městu Černošice za podporu svých aktivit a všem svým příznivcům popřál krásný Advent a Vánoční svátky.

-- Děti z Mifunu pilně nacvičují „Rybovku“. --

Jiří Polívka, sbormistr

Adventní koncert FAMILIA MUSICA a Davida Nečila
Meisl je hudební skladatel, dirigent, multiinstručlánku není prostor na výčet všech ocenění
Kdy: neděle 10. prosince od 18 hodin
mentalista, libretista a básník. Je autorem více
jednotlivých účinkujících, ale obě mladičké
Kde: koncertní sál ZUŠ, Střední 403
než 240 skladeb různých žánrů: sólových, koSrdečně vás zveme do koncertního sálu ZUŠ dívky patří ve své kategorii k absolutní české
(pozor otevřen je vchod jen z ulice Dr. Jan- špičce. Petra Meisl studovala sólový zpěv na morních, vokálních a orchestrálních kompozic,
oper, oratorií, baletů, muzikálů, pantomim, meského) na adventní koncert v podání souboru Konzervatoři v Brně a v Pardubicích a na Vysolodramů, rozhlasových her atd.
ké škole múzických umění v Bratislavě. V roce
s výstižným názvem Familia Musica. Uskupení
Na koncertu zazní tato díla: J. Pachelbel - Kátvoří členové jedné hudební rodiny (Petra Mei- 2000 se představila ve francouzském Dijonu
non D dur pro zpěv, housle, violoncello a klavír,
jako sólistka v Glagolské mši Leoše Janáčka.
sl - zpěv, Christine Meisl - housle, Petra Meisl
ml. - violoncello, Jan Meisl – klavír). Díky le- V roce 2001 získala Cenu Emy Destinnové. Jan F. Schubert - Včela pro housle a klavír, A. Komarovskij - Variace A dur pro housle
tošnímu 500letému výročí od
-- Rodina Meislových, která dohromady tvoří soubor Familia Musica letos
a klavír, J. Haydn - Koncert C dur (2.
přibití Lutherových tezí na vrata
přizvala ke spolupráci evangelického faráře Davida Nečila. -a 3. věta) pro violoncello a klavír, Jan
Wittenberského kostela si ke
FOTO: archiv souboru
Meisl, David Nečil - Martin Luther
spolupráci přizvali i evangelic"500" (melodram pro recitátora,
kého faráře Davida Nečila –
zpěv, housle, violoncello a klavír).
recitace.
Vstupné 150 Kč, děti a důchodci
Přijďte se přesvědčit o virtu100 Kč.
ózních výkonech všech členů
této hudební rodiny. V tomto
Pavel Blaženín
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TUTTE LE NOTE zpívá před Vánoci
Kdy: 9. a 18. prosince
Kde: Mikulášské trhy na Vráži a v ZUŠ
Černošická přípravka sboru TUTTE LE NOTE
zazpívala poprvé 12. listopadu u mokropeského nádraží (viz foto) na zdejším Fashion Pikniku. Zahájení nové etapy své činnosti má tak
sbor za sebou. Mnoho nového je ještě před
námi.
Soubor vychází z dlouholeté tradice sboru
Chorus Angelus a v současné době připravuje
s Tamarou Klusovou, někdejší členkou sboru,
společný projekt. Na jeho počátku je snaha
získat prostředky na pořízení nového sborového kostýmu pro jarní pěveckou soutěž. Rozhodli jsme se využít služby www.startovač.cz,
kde můžete zhlédnout náš videospot k projektu (v hlavní roli s Tamarou) a nabídku řady
zajímavých odměn. Budeme moc rádi, když

se zapojíte a podpoříte nás! Blíže na našich
webových stránkách: www.tuttelenote.cz.
Kde budeme vystupovat
Zároveň Vás srdečně zveme v sobotu 2.
prosince na Adventní trhy do Dobřichovic do
Zámeckého sálu, kde krátce po poledni vystoupí děti z koncertního oddělení. Zastavete
se také u našeho stánku na nádvoří zámku!
V Černošicích se v sobotu 9. prosince
v brzkém odpoledni představí na Mikulášských trzích na Vráži opět černošická přípravka. A do třetice se můžeme potkat v pondělí
18. prosince v podvečer u ZUŠ Černošice na
tradičním předvánočním setkání. Sledujte náš
fb profil!
Simona Kysilková Šnajperková,
Dětský pěvecký sbor TUTTE LE NOTE
FOTO: archiv sboru

-- Dětský sbor Chorus Angelus působí nově pod názvem TUTTE LE NOTE. --

Vánoce s Pramínkem
Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
vás srdečně zve na předvánoční vystoupení.

POJĎTE S NÁMI NA KOLEDU
Kdy: neděle 10. prosince v 17.00
Kde: t radiční předvánoční koledování
u mokropeské kapličky sv. Václava.

VÁNOČNÍ KONCERT
Kdy: neděle 17. prosince v 17.00
Kde: v městském sále na Vráži

Můžete se těšit na vánoční pásmo koled z jižních a západních Čech. Vystoupí malý i velký
Pramínek za doprovodu muziky pod vedením
Anny Poulové.
Přijďte s námi prožít čas vánoční s lidovými
koledami.
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

„Sopky a Mars“
aneb jak sopečná
činnost měnila tvář
rudé planety
Kdy: čtvrtek 7. prosince v 19.00
Kde: sál ateliéru Pod lesem (Komenského 100,
býv. Hospoda Pod lesem)
Sopky odnepaměti patří mezi nejvíce fascinujících
projevy Země. Dnes ovšem víme, že se vyskytují
i na dalších světech sluneční soustavy. Vydáme se
proto po stopách sopečné historie Marsu, tělesa,
které je po Zemi nejlépe prozkoumaným světem.
Již první sonda, která se úspěšně dostala na
oběžnou dráhu Marsu, zdokumentovala, jak se nad
celoplanetární písečnou bouří tyčí vrcholek 27 kilometrů vysoké sopky Olympus Mons, nejvyšší hory
Sluneční soustavy. Mars, podobně jako Země, zažil éru intenzivní sopečné činnosti, která se výrazně
podepsala na vzhledu jeho povrchu. Přednáška
osvětlí, jaká tato sopečná činnost byla, kde a kdy
se odehrála a jaké stopy za sebou zanechala.

O přednášejícím
Marsovským světem nás provede planetolog
Petr Brož (*1984), který vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako vědecký pracovník na Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., kde se zabývá
výzkumem sopečné činnosti Marsu. Specializuje
se na malá sopečná tělesa vzniklá při krátkodobé
sopečné aktivitě. Závěry svého výzkumu pravidelně
publikuje v předních mezinárodních vědeckých periodikách jako Earth and Planetary Science Letters
či Journal of Geophysical Research.
Současně se věnuje i popularizaci geovědních
oborů ve spojitosti s průzkumem sluneční soustavy
a to jak pro dospělé i dětské publikum. Jeho popularizační články tak můžete najít v časopise Astropis, Vesmír, či na portále Technet.cz.
Před nedávnem upoutal celosvětovou pozornost
odborné i laické veřejnosti jeho objev nedávné sopečné činnosti v oblasti Valles Marineris na Marsu.
Za své vědecké zásluhy získal v roce 2017 Hlávkovu cenu pro mladé talentované vědecké pracovníky
Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Přednáška proběhne v sále ateliéru Pod lesem
(Komenského 100, býv. Hospoda Pod lesem) ve
čtvrtek 7. 12. od 19.00, vstup je zdarma. Srdečně
zveme a těšíme se na vás!
Za pořadatele
Kristýna a Georgi Bečevovi, Pavel Horák

2x FOTO: Ivan Látal
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Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby
Kdy: 24. prosince ve 22.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Srdečně zveme na tradiční koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
od 22 hodin na Rybovu Vánoční mši. Hrají
a zpívají muzikanti a zpěváci převážně z Černošic a blízkého okolí. Taktovky se ujme
i v letošním roce pan Jaroslav Pelikán.
Pojďme si vychutnat ten nejkrásnější večer v roce společně se sousedy, přáteli
a známými, po koncertě na Vás bude čekat
kalíšek svařeného vína.
Generální zkouška na koncert se uskuteční v pátek 22. prosince od 19 hodin
v centru MANA proti kostelu. Rádi přivítáme
i nováčky.
Těšíme se na setkání v orchestru, ve sboru i v publiku.

Tříkrálový koncert v kostele
Kdy: neděle 7. ledna v 18.00
Kde: kostel Nanebevztetí Panny Marie
V neděli 7. ledna 2018 v 18 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích Vánoční oratorium J. S. Bacha v provedení Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie
pod vedením Stanislava Mistra.

Zlevněné vstupné v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží. Děkuji městu a ZUŠ
Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto koncertu.
Václav Polívka

-- Na Tři krále rozezní černošický kostel
Vánoční oratorium J. S. Bacha. --

FOTO: archiv ČKF

Magdaléna a Michaela Voldřichovy
+420602295740
rybovkacernosice@gmail.com

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAGSHAWE, Tilly: Anděl temnoty – anglický detektivní román pro čtenáře Sidneyho
Sheldona;
ČEPELKA, Miloň: Nebožtík na rynku - novela
s kriminální zápletkou;
DOERR, Antony: O dívce Grace – psychologický román;
FERRANTE, Elena: Příběh těch, co odcházejí a těch, kteří zůstanou – italský román, 3.
díl knihy Geniální přítelkyně;
FINN, Gillian: Žena v okně – prvotina americké spisovatelky, detektivní román;
FREEMAN, Kimberle: Ohnivý ostrov – společenský napínavý román;
CHALUPOVÁ, Lenka: Ptačí žena – psychologický příběh o rodinných tajemstvích a tajemstvích minulosti;
JAGANJAC, Edo: Sarajevská princezna –
kniha roku 2015, v létě 1993 byla při bombardování Sarajeva těžce zraněná holčička, které
dalo BBC jméno Sarajevská princezna;
KATALPA, Jakuba: Doupě – mnohovrstevnatý
román ze současnosti;
KESSLER, Leo: Složka Churchill – válečný
román z 2. světové války;
MARTIN, Charles: Hora mezi námi – strhující
příběh o lásce a o přežití, dramatický boj o život
po letecké havárii;
MELICHAR, René: Blb na výletě – humorný
román;
OBREGÓN, Nicholás: Modrá světla Jokohamy – detektivní román odehrávající se v Japonsku, autora k napsání knihy inspiroval skutečný
zločin, který zůstal nevyřešen;
PICOULT, Jodi: Velké maličkosti – psychologický společenský román;
PŘIBYL, Tomáš: Smutný žhář – česká
detektivka;
SLAVÍKOVÁ, Viola: Královna na útěku – historický román;
ŠEBEK, Tomáš: Africká zima – kniha je auten28

tickou zpovědí z Jižního Súdánu, nejmladšího
státu světa, jehož území již celá desetiletí sužují
ozbrojené konflikty. Zápisky chirurga T. Šebka
doprovázejí strhující fotografie a představují jedinečný pohled na místa, o nichž se z veřejných
médií nedozvíte;
TÁBORSKÁ, Dita: Malinka – je především
svižně a vtipně vyprávěný příběh o rodičovství
v mnoha podobách;
VÁŇOVÁ, Magda: Já hlupák - román pro
ženy.
Naučná literatura:
CÍLEK, Václav: Posvátná krajina – eseje
o místech, silách a dracích;
DUBSKÝ, Ivan: O Nietzschovi – autor s pronikavou filosofickou invencí, mnoha osobitými
postřehy a přitom přístupnou formou a čtivým jazykem interpretuje klíčové momenty Nietzschova dramatického osudu;
DVOŘÁK, Otomar a SNĚTIVÝ, Josef Pepson: Utajené hrady a zámky I. Prahou po
stopách panských sídel - oba autoři Prahu
milují, pobývají v ní a dlouhodobě se její historií zabývají – a přesto i je překvapilo, kolik toho
v tomto ohledu ještě nabízí… a skrývá;
FRANCOVÁ, Eva: Rok ve Svatojánu – knížka
o zahradě, bylinkách, rituálech a dobrém jídle;
NOVOTNÁ, Ivana: Pohádky pro malé neposluchy – krátké pohádky o běžných dětských
nešvarech a jak si s nimi poradit;
SHOJAI, Pedram: Městský mnich – v knize
najdete východní moudrost a moderní zkratky
k zastavení času a nalezení úspěchu, štěstí a klidu. Pedram Shojai umí velmi dobře propojovat
dávné tradice Východu s poznatky Západu a zapojuje je do své praxe;
TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a KOSATÍK, Pavel:
Sběrná kniha – Pavel Kosatík přináší nejucelenější pohled na život režisérky Heleny Třeštíkové od jejího dětství až do současnosti.

Pro děti a mládež:
Poznáváme… Domácí mazlíčci – obrázková
encyklopedie, kde děti najdou spoustu informací o zvířatech, která můžou chovat v domě nebo
bytě;
Poznáváme… Zvířata v divočině;
Poznáváme… Zvířata v lese – obrázkové
encyklopedie;
BROWN, Jeffrey: Poppy Borůvková, narozená v pondělí – fantasy příběh, pro děti kolem
10 let;
ERNE, Andrea: Auta a náklaďáky – naučná
knížka pro nejmenší;
FINCH, Kate: Hotel u zvířátek. Kočičí tajemství – příběh o dětech a zvířátkách, pro děti od
7 let;
FLANAGAN, John: Bratrstvo. Hora štírů –
fantasy;
HERGÉ: Tintin a los Pícaros – komiks;
JANIKOVSZKY, Éva: Kdybych já byl dospělý
– vtipná knížka o tom, jak nefér je být dítětem,
protože dětem neustále někdo něco přikazuje,
zatímco dospělí si mohou dělat, co chtějí;
NĚMEČEK, Jaroslav: Slavné příběhy Čtyřlístku – komiks;
PECHÁČKOVÁ, Ivana: David a Goliáš – převyprávěný biblický příběh pro mladší děti;
ROWLING, Joanne K.: Bajky Barda Beedleho – prastaré pohádky pro malé i velké milovníky čarovného světa Harryho Pottera.

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

z města a okolí

C&K Vocal - Koncert Tříkrálový
Kdy: sobota 6. ledna od 18 hodin
Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Před Vánocemi se to rozličnými koncerty či večírky jenom hemží, a proto jsme se s panem Jaroslavem Kopicem rozhodli připravit hudební bonbonek až na samý konec vánočního období.

FOTO: archiv CK Vokal

-- Současná sestava skupiny: Helena Arnetová, Hana
Horká, Michal Pleskot, Zuzana Hanzlová, Jiří Cerha --

C&K Vocal, legenda na poli vokálních skupin,
se na rockových a divadelních pódiích pohybuje
už od roku 1969. Jiří Cerha, Ladislav Kantor, Helena Arnetová a Luboš Pospíšil se nejdříve profilovali jako folková skupina. V roce 1972 se dali na
profesionální dráhu a přijali angažmá v legendárním divadle Semafor. Od té doby stáli při veškerých důležitých nahrávkách českých hudebních
veličin. Spolupracovali s Vladimírem Mišíkem,
Michalem Prokopem, Milanem Svobodou atd.
V roce 1976 pro Artii v angličtině a o rok později
i v češtině nahráli legendární album Generace.
Od té doby uběhlo mnoho času, ale legendární
C&K Vocal, byť v trochu jiném složení, je tu stále
s námi a v sobotu 6. ledna od 18 hodin vystoupí
v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupenky na tuto hudební událost obdržíte
za 150 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

Strom splněných
přání
Mezi nejkrásnější svátky patří právě ty
vánoční. S nimi je spojeno i předvánoční nakupování dárků pro naše blízké. Již
dvanáctým rokem se snažíme udělat vánoční svátky veselejší i pro děti z dětského domova Lety a dětem z pěstounských
rodin pod organizací OSPOD.
V loňském roce se vám podařilo obdarovat a udělat tak radost 149 dětem.
Pokud byste se chtěli letos zúčastnit této
milé akce, stačí přijít do restaurace Zámecký had v Dobřichovicích, kde si můžete vybrat obálku s přáním. Strom plný
obálek s přáními je v restauraci od 10.
listopadu a dárečky se odvážejí dětem
18. prosince.
Za děti Vám velice děkujeme!
Kristýna Pánková
a kolektiv restaurace Zámecký had

inzerce

Těhotenské plavání
v Dobřichovicích
Pro ženy všech stupňů těhotenství
www.radostvdusi.cz

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice
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Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

Mám zájem o pronajmutí

místa na urnové stěně
na hřbitově v Černošicích.
Dohoda jistá. 606 084 536
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