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Další etapa rekonstrukce krajské silnice (strana 4)

Jaký byl Dětský den a Královský průvod (strany 15-16)

Od října startuje Občanská akademie (strana 14)

Přehled akcí v Černošicích (strana 26)

Století očima dětí – Školní akademie 2018
Ve čtvrtek 14. června 2018 se v Hale Věry
Čáslavské konala ŠKOLNÍ AKADEMIE 2018
s podtitulem Století očima dětí. Jak už název napovídá, naše škola se touto akcí také zapojila do
oslav sta let od založení republiky. Žáci si spolu
se svými učiteli připravili scénky, písničky i filmy
zachycující nejrůznější významná data a události
českých i československých dějin.
Nabitá sportovní hala sledovala s nadšením
například hvězdy prvorepublikového stříbrného
plátna, osvobození v roce 1945, osobitou scénku o znárodnění majetku, prvomájový průvod,
první spartakiádu i začátek vysílání Večerníčku.
Všechny nás dojalo ztvárnění památného gesta
Věry Čáslavské na olympiádě v Mexiku v podání
5. D, komentovaný hokejový zápas ČSR:SSSR
z roku 1969, který sehráli žáci 4. A, i 1. A a jejich sametová revoluce doplněná Modlitbou pro
Martu. Na závěr celého večera předvedlo několik žáků dechberoucí parkourovou exhibici.
Podle ohlasů diváků se letošní školní akademie opravdu vydařila. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na jejím vzniku, a už teď se těšíme na
příští ročník.
Michaela Šlesingerová,
tisková mluvčí školy

4x FOTO: Petr Kubín

-- Třída 5. D ztvárnila památné gesto Věry Čáslavské na olympiádě v Mexiku. --- Žáci 6. D a 6. A připomněli další část naší
historie - prvomájové
průvody. --

-- Nechybělo ani vystoupení připomínající konec II. světové války. --- Další třída nám připomněla, kdy se v Praze rozjelo první metro. --

z radnice

Fototalent Černošic

FOTO: Jana Hynková

Děkujeme všem, kteří se již zapojili do akce Fototalent Černošic. Přinášíme Vám nové soutěžní úlovky – jako ocenění jejich autorů a současně
výzva dalším, abyste se zapojili také.
Své fotografie můžete vkládat (i postupně) na www.mestocernosice.cz/
fototalent.
Filip Kořínek
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-- Východ slunce nad Cukrákem --- Černošice na dlani --

FOTO: Pavlína Beranová

FOTO: Lenka Jelínková
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-- Odpočinek --- Mraky --

z radnice
FOTO: Marie Kubátová

-- Sv. Martin u Berounky --

FOTO: Tomáš Pech

FOTO: Pavlína Beranová

-- Myšlenky v oblacích --

FOTO: Petr Tušakovský

-- Západ slunce ve Všenorech --

-- Roháč obecný -3
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Jak bude vypadat další etapa rekonstrukce krajské silnice
Stavební firma provádějící rekonstrukci krajské
silnice zatím avizuje asi dva týdny zpoždění první
etapy kvůli neočekávaným komplikacím (nestabilní podloží a problém zasypaných nádraží na
PHM po bývalé benzínové stanici). Pokud by se
tento odhad potvrdil, na další etapu by mělo dojít
na začátku srpna (místo dříve avizované poloviny
července). Proto již nyní zveřejňujeme plánek
vedení objízdných tras, aby zejména obyvatelé
dotčených ulic byli včas informováni.
Ve směru z Prahy na Vráž se pojede u Hotelu
Slánka doprava a za křižovatkou u Sokola na-

horu ulicí V Mýtě. Ve směru dolů se z Vrážské
doprava odvede do Karlické kolem mateřské
školky (jinak to bohužel nejde) a dolů Fügnerovou do Karlštejnské.
Průjezdní doprava skrze celé Černošice až na
Dobřichovice, a také veškerá nákladní doprava,
bude směřována od černošického nádraží rovně
podél trati až do Mokropes a nahoru Slunečnou,
a stejně v opačném směru.
Městská autobusová linka dozná těchto
změn: ve směru od černošického nádraží pojede ve směru na Vráž podél trati ulicí Dr. Janské-

ho, zastaví na nově zřízené dočasné zastávce
u mokropeské samoobsluhy, a pak pojede nahoru kolem školy a Kladenskou, kde zastávka
„Kladenská“ bude posunuta přímo do Kladenské, před křižovatkou s Vrážskou.
Stejně jako v předchozích etapách, situaci
budeme sledovat a dle potřeby krajské správě
navrhovat nebo v rámci vlastních kompetencí
přijímat další opatření. Předem děkujeme za
ohleduplnost zejména vůči chodcům a obyvatelům přilehlých nemovitostí na trase objížděk.
Filip Kořínek

-- Vedení objížděk a dopravní značení v centrální části Černošic --
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Jednou větou...
• Černošičtí občané za rok 2017 díky třídění
a recyklaci využitelných složek komunálního
odpadu přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy, a to konkrétně redukcí emisí o 437 tun oxidu uhličitého a úsporou
11,2 gigajoulů energie (zdroj: Ekokom, a.s.).
• Sokol Černošice po asi patnácti letech konečně uspěl s žádostí o dotaci na rekonstrukci
sokolovny, rozšíření prostor pro jeho činnost
a přístavbu šaten a sociálních zařízení. Z potřebných cca 18 mil. Kč přinese dotace 10
milionů. Sokol ke svým úsporám ve výši 2
miliony počítá s využitím bankovního úvěru na
další 2 miliony a ještě bude usilovat o získání
dotace na zateplení fasády a výměnu oken,
případně dalších příspěvků. Zastupitelstvo
města schválilo dotaci z městského rozpočtu
až do výše 4,5 mil. Kč na doplnění chybějících
prostředků.
Autor studie: Starý a partner s.r.o.

• Stavební firma M-Silnice avizovala, že aktuální etapa rekonstrukce krajské silnice se kvůli
nepředpokládaným skutečnostem protáhne
zhruba o dva týdny, do konce července – zejména se kvůli horšímu podloží musí provádět zemní práce do větší hloubky a u nádraží
v zemi narazili na nádrže bývalé benzínové
pumpy.
• Parlament přijal novelu zákona o střetu zájmů, která zrušila nedávno zavedenou povinnost mj. městských radních zveřejnit přehled
svého majetku včetně stavu bankovních účtů
a společného jmění manželů volně na inter-

netu; nově (resp. spíš opět) budou podávat
přiznání hlavně svého nemovitého majetku,
podílů ve firmách a ročních příjmů, a to do zabezpečeného registru. Loňská novela, která
původně „svlékání do naha“ zavedla, sklidila
vlnu nevole komunálních politiků po celé republice, řada z nich dokonce ohlásila konec
svého působení.
• Rada města schválila navýšení ceny díla
a prodloužení termínu na přístavbě školy, a to
o 2,6 milionu Kč, z čehož největší část (1,8
mil. Kč) tvoří vícenáklady na založení stavby
(větší základové pasy a nově doplněné mikropiloty) kvůli nestabilnímu podloží.
• Po připojení na elektřinu (podepsána
smlouva s ČEZem) bude konečně zprovozněna kamera u lávky do Dolních Černošic, důležitá pro práci policie a dohled nad veřejným
prostorem směrem k jezu.
• Město dostalo dotaci Středočeského kraje
ve výši 300 tisíc Kč jako příspěvek na nákup
nového dopravního automobilu (dodávky);
protože ale jeho celková cena (z níž je větší
část financována větší dotací od Ministerstva
vnitra) vyšla z výběrového řízení o 200 tisíc
nad původním odhadem, v rozpočtu města se
tím vlastně uvolnilo jen 100 tis. Kč.
• Projekční firma SUDOP, ovšem v rámci ní
nový tým, začala pro SŽDC zpracovávat další
stupeň projektové dokumentace pro rekonstrukci a modernizaci naší železniční trati. Na
úvodním jednání jsme zopakovali veškeré,
dlouhodobě konzistentní a místní veřejnosti
známé požadavky města (viz příslušná sekce
Projekty na městském webu a dřívější text v Informačním listu).
• Zvýhodněné nájemné v městském sálu na
Vráži se kvůli vyšším nákladům od září zvyšuje
na 200 Kč/hod. (u dlouhodobých, pravidelných nájmů). Krátkodobé nájmy jsou i nadále
za 400 Kč/hod. Ceny jsou stejné jak v pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích.
• Odborná konkurzní komise ve výběrovém

Důležitá telefonní čísla
112
Tísňová volání - centrální číslo
158
Policie
155
Záchranná služba
150
Hasiči - centrální číslo
156
Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860
ČEZ distribuce, a.s.,
zákaznická linka
840 840 840
Poruchy vodovodů a kanalizace
technici města Černošice
602 324 785
Poruchy plyn - 1239
RWE, a.s., zákaznická linka 840 11 33 55
Veřejné osvětlení
800 101 109
Eltodo, a.s.

řízení jednohlasně doporučila radě města dosavadní ředitelku L. Plzákovou. Jednání rady,
které přísluší právo rozhodnutí, se konalo až
po uzávěrce IL.
• Celostátní i regionální média přinesla zprávu o naší iniciativě Zachraňme Berounku,
požadující vyjmutí řeky ze seznamu toků určených ke splavnění; na otevřený dopis starostů sedmi měst a městských částí kolem
soutoku Berounky s Vltavou (podporujících
přírodě blízkou myšlenku příměstského parku
Soutok) zatím vláda ČR neodpověděla a ani
se návrh novely zákona nedostal na program
Parlamentu.
• Na odbor územního plánování nastoupili
dva ze tří přijatých kandidátů z posledního kola
výběrového řízení… Vyhlásili jsme ho znovu,
nejen na doplnění třetího, ale ještě na další
navýšení, protože už je zřejmé, že nutný cílový
počet bude až šest nových pracovníků (i když
původně ministerstvo doporučovalo navýšit
o dva). S odhadem 2500-3500 žádostí o závazné stanovisko ročně jsme celorepublikově
nejvytíženějším pracovištěm.
• V tomto čísle IL přinášíme hned několik pracovních nabídek pro městský úřad a město
Černošice – řekněte svým známým, přidejte
se k nám. Pracovat pro město má smysl a přináší dobrý pocit z výsledků.
• Přejeme Vám krásné prázdninové měsíce!
Filip Kořínek,
starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
11. 7. v Club Kině od 19 hodin.

TransHospital Řevnice
První pomoc, záchraná služba
Telefon: 257 721 777, 601 204 404
Adresa: Mařákova 1080, Řevnice 252 30
Web: www.transhospital.cz
Záchranná služba ASČR
Záchranná služba, doprava raněných,
nemocných a rodiček, školení 1. pomoci
Telefon: 14444 nebo 14333
Adresa: U Včely 1442, Praha 5 Zbraslav
Web: www.ascr.cz

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla
Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 221 982 538, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční
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ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. 7. v 10.00 hodin.

5

z radnice

Zprávy
z městské
policie
Rychlá jízda pod vlivem
alkoholu
Dne 4. 6. prováděla hlídka MP Černošice hlídkovou činnost v obci Černošice v ulici Dobřichovická. V 03:30 hod. bylo při průjezdu zmíněnou
ulicí spatřeno vozidlo tovární značky Volvo, které projelo křižovatku se značkou „dej přednost
v jízdě“ vysokou rychlostí. Strážníci MP Černošice výše uvedené vozidlo dojeli o pár ulic
dál, kde řidič sám zastavil. Řidič vozidla byl dle
ustanovení § 12, odst. 2, písm. b), zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii vyzván k prokázání totožnosti. Tento uvedl, že u sebe žádné
doklady nemá. Místní znalostí však strážníci poznali, že se jedná o pana A. T.
Vzhledem k tomu, že z řidičova dechu byl
cítit alkohol, vzniklo podezření, že se nachází
pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky
na přítomnost alkoholu v dechu, které vyhověl.
Orientační dechová zkouška byla provedena
alkoholtestrem zn. Dräger, přičemž výsledkem
měření byla hodnota 1,56 promile. Jelikož tato

zkouška byla pozitivní, byla celá věc předána
OO PČR Řevnice k dalším úkonům s podezřením ze spáchání trestného činu.
Řidiči nyní hrozí udělení 7 bodů v rámci
bodového hodnocení a celou záležitost navíc
bude posuzovat soud. Trestem může být odnětí svobody až na dobu 3 let, zákaz řízení motorového vozidla v době 1 až 10 let a pokuta
25.000 až 50.000 Kč.

Přívalové deště
Dne 1. 6. v 14:30 na žádost JSDH Dobřichovice hlídka MP Černošice usměrňovala provoz
v blízkosti uhelných skladů v Dobřichovicích,
ul. Tyršova, a to z důvodu odklizení následků
přívalových dešťů a zatopení prostor uhelných
skladů. Jelikož dobrovolní hasiči museli natáhnout odčerpávací hadice přes hlavní komunikaci, bylo nutné na místě usměrňovat dopravu
kyvadlovým způsobem.

Silně podnapilý agresivní muž
Dne 28. 5. v 23:14 hod. byla přijata žádost
o součinnost od obvodního oddělení Policie
ČR Řevnice ve věci nehybně ležícího muže
v ulici Za Parkem v Dobřichovicích. Hlídka
Městské policie Černošice dorazila na místo,
kde nalezla silně podnapilého muže zanedbaného vzhledu, který byl pomočen. Muž měl
u sebe psa. Jednalo se o staforda, který bránil
strážníkům v přístupu k muži. Z tohoto důvodu

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město
Černošice). Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon
veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete
vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své
schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci úřadu.

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:
1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
REFERENT/REFERENTKA
ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností
Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání
rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním území obce s rozšířenou působností
Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona
Základní požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci
v oboru územní plánování výhodou
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strážníci začali na muže hlasitě volat. Po několika výkřicích se muž probral, reagoval zmateně, zpomaleně, a po výzvě k prokázání své
totožnosti se začal chovat agresivně.
Dále se muž pokoušel postavit na nohy,
a z místa odejít, nicméně několikrát spadl
a rozbil si hlavu o silnici. Proto hlídka přivolala
RZS, která dorazila na místo. Zdravotníci z důvodu agresivního psa odmítali muži poskytnout
s ohledem na svojí bezpečnost pomoc. Po
několika výzvách, aby si muž psa uklidnil, reagoval muž agresivně, vulgárně nadával strážníkům, odepl psa z vodítka se slovy „vezmi si
je“.
Proto hlídka muži nařídila psa přivázat k zábradlí bytového domu, na toto nereagoval
a poštvával psa dále na hlídku MP. Po zákonné výzvě, že pokud psa neuváže, budou proti
němu použity donucovací prostředky, muž psa
připnul na vodítko a to omotal okolo zábradlí.
Hlídka MP společně s lékařem odvedla muže
do sanitky, kde bylo rozhodnuto, že je nutný
převoz do nemocnice k šetření. Z důvodu
předchozí agresivity muže byla hlídka požádána o doprovod, čemuž bylo vyhověno. Převoz
proběhl již bez komplikací.
Po návratu z převozu se strážníci vrátili na
místo, kde byl pes přivázán, toho za pomoci
odchytové tyče z místa odvázali a odvedli jej
do záchytného kotce v Dobřichovicích. Druhého dne byl pes předán majiteli.
Otmar Klimsza, ředitel Městské policie

Nabízíme
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
• zajímavou a různorodou práci
• práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
• systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
• dovolenou 5 týdnů
• příspěvek na vzdělávání
• 3 dny zdravotního volna (sickdays)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na
www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522, Mgr. Šárka
Slabihoudková – personální úsek, sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

• 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
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 7. 2018.

REFERENT ODBORU INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU - TECHNIK
Náplň práce:
• zaměstnanec bude převážně vykonávat práce
spojené se zajišťováním agend investičního
technika
• příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
• komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po do dokončení
• příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
• komunikace se společnostmi zajišťujícími pro
město investiční činnost
• zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města,
podávání reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města

z radnice
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
Základní požadavky na uchazeče:
• minimálně středoškolské vzdělání technického směru s maturitou
• znalost platné legislativy (zejména zákona
č.134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) - výhodou
• praxe ve veřejné správě a zkušenosti s investiční výstavbou výhodou osvědčení pro výkon
činností TDI a koordinátora BOZP – výhodou
• dobrý zdravotní stav umožňující práci
v terénu

• řidičský průkaz skupiny B
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 7.
2018.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
ČERNOŠICE
Základní požadavky na uchazeče:
• občan ČR starší 18 let
• tělesně a duševně způsobilý
• bezúhonný a spolehlivý
• středoškolské vzdělání s maturitou
• držitel řidičského průkazu skupiny B

Platová třída: čekatel - 5. platová třída, strážník
- 8. platová třída
Předpokládaný nástup: dle dohody

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH
SLUŽEB
Náplň práce:
• drobné údržbářské práce
• stavební, úklidové práce k zajištění čistoty
města
• údržba městské zeleně
• práce řidiče a další práce dle pokynů vedoucího odboru

2. PRACOVIŠTĚ PRAHA – Podskalská 19
ODBOR PŘESTUPKŮ – SERVISNÍ
ČINNOST, ADMINISTRATIVA

REFERENT ODBORU
PŘESTUPKŮ

Náplň práce: výkon agend stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
podle:
• zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
• zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Náplň práce: komplexní výkon agend stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle:
• zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
• zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích
• zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
• zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
• zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
• zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Základní požadavky na uchazeče:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• znalost platné legislativy (zejména zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - výhoda
• praxe ve veřejné správě - výhoda
• velmi dobré komunikační a administrativní dovednosti a dobré vyjadřovací schopnosti
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 7.
2018.

Základní požadavky na uchazeče:
• znalost platné legislativy (zejména zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, zákona č. 251/ 2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád), zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích

• praxe ve veřejné správě - výhoda
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při
přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních
řízení souvisejících – výhoda
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré
vyjadřovací schopnosti
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice,
• nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
za podmínky následného prokázání odborné
způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR,
• nebo vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou při splnění podmínek ustanovení § 111 odst. 9 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich.
Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 7.
2018.

3. PRACOVIŠTĚ PRAHA – VÁCLAVSKÁ 12
REFERENT ODDĚLENÍ
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY
DĚTÍ a REFERENT ODDĚLENÍ
SOCIÁLNÍ POMOCI
Náplň práce
• poskytování odborného poradenství osobám,
které se dostaly do nepříznivé sociální situace
z důvodu věku nebo zdravotního postižení
• terénní práce a vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
• spolupráce s obecními a městskými úřady,
pečovatelskou službou, domovy důchodců,
ústavy sociální péče, správami sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřady
práce a jinými státními i nestátními organizacemi v oblasti své působnosti
• rozhodnutím stanoví rodičům úhradu za stravu

a péči u dětí umístěných na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením
• zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama
jednat a nemá zákonného zástupce nebo
opatrovníka
• vydávání parkovacích průkazů označujících
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou

•
•
•

Základní požadavky na uchazeče:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním
vzdělávacího programu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní

•

činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociální
práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů
práce na PC
zvláštní odborná způsobilost na úseku sociálních služeb – výhodou, nikoliv podmínkou
státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
osobnostní předpoklady jako např. laskavost,
pracovitost, schopnost zvládnout problém
a dotáhnout ho do konce ad.
7

z radnice

Ze 123. jednání Rady města Černošice (21. 5. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Projektový management dotačních projektů - cenové nabídky
Rada města Černošice souhlasí 1) s navrženým postupem zajištění celkové administrace
dotačních projektů týkající se výstavby nové mateřské školy v Husově ulici a stavebních úprav
v ZŠ Černošice, 2) s cenovou nabídkou společnosti ALTA PRO, s.r.o., IČ: 24850128 za poskytnutí poradenských a konzultačních služeb
a manažerského řízení po dobu trvání projektu
(předpoklad 8 měsíců) na dotační akci Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice ve výši 185.000
Kč bez DPH (celková koordinace projektu).
Rada města dále bere na vědomí skutečnost,
že bude podána další cenová nabídka na dotační projekt týkající se stavebních úprav a přístavby
ZŠ; schvaluje 1) návrh příkazní smlouvy (CES
č. 293/2018) mezi městem a společností ALTA
PRO, s.r.o. na zajištění poradenských a konzultačních služeb a manažerském řízení projektu
Mateřská škola v Husově ulici, Černošice, 2)
postup dle části třetí článku 5 vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek přímé oslovení jednoho dodavatele, 3) rozpočtové opatření
č. 19.
• „Stavební úpravy a přístavba Karlštejnská
259“ - změna postupu výstavby
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu advokátní kanceláře Havel a Partners, s. r.
o., IČ.: 26454807 o posouzení stávající výše
smluvních nákladů na stavbu nové radnice vč.
jejích dodatků ve vztahu k podmínkám zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4, 5 a 6 (nepředvídatelné
změny, dodatečné práce, změna závazku „de
minimis“.
Rada města souhlasí:
1. s rozdělením stavby na dvě etapy, a to I. etapa
hrubá stavba a druhá etapa dokončení stavby
(orientační předpoklad hodnoty stavební zakázky na realizaci II. etapy je 34.142.310 Kč bez
DPH)
2. s předáním výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na zateplení fasády radnice
a požární nástřiky ocelových stropů pouze společnosti Metall Quatro s.r.o., IČ 61538213 se
sídlem 431 59 Vysoká Pec, Vysoká Pec 600
3. s cenovou nabídkou společnosti CEDE Studio s.r.o., IČ.: 26764822 se sídlem Senovážná
996/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město na zpracování aktualizované ucelené projektové dokumentace pro etapu dokončení stavby ve výši
370.000 Kč bez DPH
4. s uzavřením smlouvy se společností CEDE,
Studio, s. r, o. na zpracování projektové dokumentace II. etapy stavby.
• Dodatek č. 1 k SoD č. 32/2018 - rozšíření
dodávky gastrozařízení o kuchyňský robot
a škrabku na brambory do kuchyně Mateřské školy v Husově ulici, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o cenové nabídce na dodávku dodatečně poptávaného zařízení pro kuchyni MŠ
Husova, Černošice; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti GASTRONOMIK KV s.r.o.,
IČ: 29099528 na dodávku robotu (hnětače)
a škrabky brambor za celkovou cenu 82.000
Kč bez DPH (99.220 Kč včetně DPH); schvalu8

je návrh dodatku č. 1 k SoD č. 32/2018 (CES
32/1/2018) a jeho uzavření mezi městem Černošice a společností GASTRONOMIK KV s.r.o.
za celkovou cenu 99.220 Kč včetně DPH.
• Žádost o vyjádření k možnému vybudování fotbalového hřiště u ZŠ Mokropsy
Rada města Černošice bere na vědomí návrh pana J. N., aby uvnitř atletického oválu pod
mokropeskou školou bylo vybudováno fotbalové
hřiště; konstatuje, že stavba sportovního areálu u základní školy v Černošicích - Mokropsech
probíhá podle schválené projektové dokumentace a na základě vydaného stavebního povolení, ve vnitřní části oválu není dostatečně velký
prostor pro umístění fotbalové hřiště, vybudováno zde bude víceúčelové hřiště pro míčové hry
s umělým povrchem a výseč pro vrh koulí.
• Žádost o umožnění účasti na kontrolních dnech při rekonstrukci a přístavbě vily
Tišnovských
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana J. N. o účast na kontrolních dnech
při rekonstrukci a přístavbě vily Tišnovských;
konstatuje, že osoby, které nejsou v pracovně
právním ani jiném smluvním vztahu s městem
Černošice, se nemohou účastnit kontrolních
dnů stavby.
• Smlouva o provedení odečtů vodoměrů
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy o odečítací službě (CES 275/2018)
s paní Ivetou Pečenkovou, IČ 45838712, Livornská 437, 109 00 Praha - Horní Měcholupy.
• Žádost o prominutí části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o poruše armatury vodovodní přípojky
k domu žadatele; souhlasí s odpuštěním části
stočného ve výši 9.040 Kč vč. DPH za dobu
poruchy vodovodní přípojky k domu č. p. xxx
v Revoluční ulici za předpokladu, že vodné bude
uhrazeno v plné výši.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
10 t síranu železitého do ČOV od společnosti
KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695 za 44.500 Kč
bez DPH.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 18 a změna rozpisu rozpočtu č. 23
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 18, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 23.
• Změna rozpisu rozpočtu č. 20 - storno
změny
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí, že změny č. 43 a 44 v rámci ZRR
č. 20 byly stornovány na základě požadavku
OŠKRC.
Úsek právní
• Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení, CES 215/2018
Rada města Černošice schvaluje Dohodu
o vypořádání bezdůvodného obohacení (CES č.
2015/2018) mezi městem Černošice a panem
J. Z.
Odbor vedení města
• Program 30. zasedání zastupitelstva města

Rada města Černošice schvaluje program
30. zasedání zastupitelstva města.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny“- zrušení VŘ
Rada města Černošice bere na vědomí
skutečnosti, ze kterých vyplývá nutnost zrušit
probíhající výběrové řízení na provedení stavebních úprav v budovách ZŠ Černošice - bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny, které bylo
vyhlášeno dne 11. 5. 2018; ruší zadávací řízení
vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu na
výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérovost - šikmé
schodišťové plošiny“.
• Jmenování do funkce vedoucího odboru
přestupků od 1. 6. 2018
Rada města Černošice souhlasí se jmenováním do funkce vedoucí odboru přestupků od 1.
6. 2018 Josefa Sedláčka.
• Jmenování do funkce vedoucího správního odboru od 1. 7. 2018
Rada města Černošice souhlasí se jmenováním do funkce vedoucí správního odboru činností od 1. 7. 2018 Radka Haugvice.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení“- zrušení VŘ
Rada města Černošice bere na vědomí skutečnosti, ze kterých vyplývá nutnost zrušit probíhající výběrové řízení na provedení stavebních
úprav v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové
řešení, které bylo vyhlášeno dne 11. 5. 2018;
ruší zadávací řízení vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérové řešení“.
Odbor vnitřních věcí
• Nákup a pokládka podlahové krytiny
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
s nákupem a pokládkou podlahové krytiny od
firmy IČO: 12584878, Aleš Sebastianides za
44.483,90 Kč bez DPH.
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Doplnění nábytku pro odbor
přestupků
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Doplnění nábytku pro
odbor přestupků“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Fintania Trade s.r.o.,
IČ 01555600 za celkovou nabídkovou cenu
99.601 Kč bez DPH (120.517 Kč s DPH).
• Nová licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl na rok 2018
Rada města Černošice schvaluje uzavření licenční smlouvy dle CES 222/2018 se svazem
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s.
• Malování kanceláří na oddělení komisařů
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nabídkou od Davelo spol.s.r.o. IČO:
44684347 za 20.632 Kč bez DPH.
• Servis a revize klimatizací na Měú
Rada města Černošice schvaluje postup

z radnice
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
s nabídkou od Josefa Císaře IČO: 70714762
v hodnotě 22.148,76 Kč bez DPH.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Ceník pronájmu městského sálu
Rada města Černošice schvaluje zvýšení
hodinové sazby dlouhodobého pronájmu na

200 Kč a zachování krátkodobého pronájmu na
400 Kč za hodinu za prostory městského sálu na
Vráži s platností od 1. 7. 2018 (platí pro smlouvy
podepsané po termínu 1. 6. 2018).
• Žádost o vyjádření podpory rady města
k činnosti Fyzio fitness
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí žádost pana V. R. o vyjádření
podpory činnosti FYZIOFITNESS ČERNOŠICE, který svou činností zajišťuje pohybový

rozvoj dětí a je v souladu s cíli města
Černošice.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tátové
na tahu ve dnech 27. 5. - 23. 6. 2018; požaduje uhrazení nájmu pozemků ve Sportparku
Berounka za dva natáčecí dny.

Ze 124. jednání Rady města Černošice (4. 6. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - smluvní dodatek č. 1
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smluvního dodatku č. 1, kterým se mění rozsah
předmětu díla, zejména ve změně trasy a rozsahu rozvodů splaškové kanalizace pro odkanalizování nově navržené přístavby i pro přepojení
stávajících kanalizačních přípojek z budovy „B“
ZŠ, v zajištění stavební jámy u hrany stávajícího
hřiště pomocí zemní technologie tzv. „hřebíkování“ a ve změně založení objektu upravením
základových pasů a doplněním mikropilot dle
výsledků zjištění únosnosti zeminy v základové
spáře, kterým se cena díla navyšuje o částku
2.171.312,60 Kč bez DPH a mění se termín
dokončení díla posunutím o 2 měsíce do 31. 5.
2019, se společností Chládek & Tintěra, a.s.,
IČ: 62743881, se sídlem 412 01 Litoměřice,
Nerudova 16.
• Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská č.p. 259, Černošice - dodatek č. 5
k SoD č. 358/2016
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smluvního dodatku č. 5, kterým se mění rozsah
předmětu díla dle specifikace uvedené ve změnových listech a kterým se cena díla navyšuje
o částku 506.039,84 Kč bez DPH, se společností Metall Quatro s.r.o., IČ: 61538213, se sídlem, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec.
Jde o tyto změny:
- ZL č. 12 - odpočty ze základní SoD - stavební část přístavba, aktualizace plochy fasády dle
upřesněného počtu a velikosti okenních otvorů, doplnění skladby tepelné izolace střešního
pláště)
- ZL č. 13 - odpočty ze smluvního dodatku č.
4 - stavební část přístavba, změna rozsahu SDK
příček
- ZL č. 21 - stavební část rekonstrukce, prodloužení a ukončení podepření stropů,
- ZL č. 28 - přípojka elektro, zděný pilíř pro rozvaděč RE a SLP,
- ZL č. 42 - stavební část rekonstrukce, záchytný systém na střeše,
- ZL č. 40 - pdpočty ze smluvního dodatku č.
4 - stavební část rekonstrukce, odečet neprováděných SDK ve 4.NP
- ZL č. 43 - stavební část rekonstrukce, změny rozsahu zdiva u výtahové šachty, aktualizace
množství stříkaného betonu
- ZL č. 22 - stavební část rekonstrukce, podepření u výtahové šachty
- ZL č. 35 - odpočty ze základní SoD - technická
zařízení a instalace, hromosvod.
• Zateplení fasády a požární nástřiky oce-

lových stropů budovy Karlštejnská č.p. 259,
Černošice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na realizaci požárních nástřiků
ocelových stropů se společností Metall Quatro
s.r.o., IČ 61538213, se sídlem 431 59 Vysoká
Pec, Vysoká Pec 600; nesouhlasí s předloženou cenovou nabídkou společnosti Metall Quatro s.r.o. na zateplení fasády vily, z důvodu značně vysoké ceny oproti kontrolnímu rozpočtu.
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 495/2017
ze dne 19. 10. 2017
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 495/2017 ze dne 19.
10. 2017 mezi městem Černošice a společností
Granit Lipnice, s.r.o., IČO: 25289853 pro montáž mramorových kvádrů na pietním místě Věry
Čáslavské za částku 58.750 Kč bez DPH, 2)
rozpočtové opatření č. 22.
• II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
- upravený návrh dodatku č.2 ke smlouvě
o dílo
Rada města Černošice bere na vědomí
upravené znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
objednatele č. 1: S-0877/DOP/2017, číslo
objednatele č. 2: 259/2017 a číslo zhotovitele:
25-SOD-2016-047-D2, ze kterého neplyne pro
město žádné další finanční plnění; ruší usnesení
č. R/119/4/2018 ze dne 26. 3. 2018; schvaluje uzavření upraveného dodatku č. 2.
• Čištění jímek čerpacích stanic odpadních
vod
Rada města Černošice souhlasí s uhrazením
částky 43.720 Kč + DPH za pravidelné čištění
jímek čerpacích stanic odpadních vod a kalové
jímky v úpravně vody v květnu letošního roku.
• Vypracování projektu nového veřejného osvětlení v ulicích Kladenská, Jičínská
a okolí
Rada města Černošice bere na vědomí skutečnost, že společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
připravuje položení rozvodů el. energie v Kladenské, Jičínské a okolních ulicích do země
a v souvislosti s tím demontuje venkovní vedení
včetně sloupů; souhlasí 1) s vypracováním projektu nového veřejného osvětlení v Kladenské,
Jičínské a okolních ulicích podle cenové nabídky společnosti Jiří Majer - Elektro ze dne 31. 5.
2018 za 65.600 Kč bez DPH, 2) s uzavřením
smlouvy o dílo (CES 314/2018) s panem Jiřím
Majerem, IČ 12372285 na vypracování projektové dokumentace ke stavbě.
• Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 2,
Slunečná
Rada města Černošice souhlasí 1) s prodloužením nájmu bytu č. 2 ve Slunečné ulici o jeden

rok, tj. do 30. 6. 2019, 2) s uzavřením dodatku
č. 2 (CES 360/2015/3) k nájemní smlouvě ze
dne 29. 6. 2015 s paní M. N.
• Smlouva o dodávce elektřiny pro nové
odběrné místo v Kazínské ulici pro připojení
kamer MP
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy (CES 307/2018) o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro nové
odběrné místo pro připojení kamer městského
dohlížecího systému v Kazínské ulici se společností ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433, Duhová
1/425, Praha 4.
• Žádost o prominutí části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o poruše vodovodního potrubí k domu
žadatele; souhlasí s odpuštěním části stočného
ve výši 15.232 Kč vč. DPH za dobu poruchy vodovodní přípojky k domu v ulici V Horce za předpokladu, že vodné bude uhrazeno v plné výši.
Finanční odbor
• Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace - rozdělení hospodářského
výsledku 2017
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Mateřské školy, příspěvkové organizace ve výši 57.131 Kč a jeho rozdělení
a převod, a to 29.131 Kč do rezervního fondu
a 28.000 Kč do fondu odměn školy.
• Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - účetní závěrka za rok 2017
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace, IČ: 72550929 k 31. 12. 2017.
• Rozpočtové opatření č. 20
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 20.
Úsek právní
• Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č.
121/2018 (zajištění obědů v MŠ Karlická
pro J. L.)
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č.
1 k Darovací smlouvě č. 121/2018 k zajištění
celodenního stravování pro žáka MŠ Karlická.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Úprava vzoru nájemních smluv - městský
sál na Vráži
Rada města Černošice revokuje usnesení
č. R/40/29/2015 ze dne 29. 9. 2015, kterými rada města schválila texty vzorů nájemních
smluv městského sálu, vč. provozního řádu;
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z radnice
schvaluje 1) text vzoru nájemní smlouvy městského sálu na Vráži pro dlouhodobý/pravidelný
nájem, 2) text vzoru nájemní smlouvy městského sálu na Vráži pro krátkodobý/jednorázový
nájem, 3) provozní řád městského sálu na Vráži,
který je přílohou smluv; pověřuje vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
Černošice uzavíráním a podepisováním smluv.
• Žádost o udělení výjimky z počtu dětí
v MŠ Karlická na školní rok 2018/19
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z počtu dětí v MŠ Černošice, Karlická
1170, IČ: 75008190, na školní rok 2018/19 na
požadovaný počet 25 dětí ve třídě, dle žádosti
paní Aleny Janovské, ředitelky.
Odbor informatiky
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého
rozsahu - Nákup tonerů Kyocera 2018
Rada města Černošice bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele STEELMET, s.r.o., IČ 25590511, za celkovou nabídkovou cenu 293.546 Kč bez DPH
(355.190,66 Kč s DPH).
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Kartotéky pro odbor obecní živnostenský úřad“

Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Kartotéky pro odbor obecní živnostenský
úřad“, 2) výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kartotéky pro odbor obecní živnostenský úřad“ .
Odbor technických služeb
• Odstranění poškozeného herního prvku hřiště u školy
Rada města Černošice bere na vědomí odstranění poškozeného herního prvku houpačka
bidlo na hřišti u školy.
• Oprava herního prvku prolézačka - hřiště
u školy
Rada města Černošice souhlasí s nabídkou
firmy Tomovy parky Group s.r.o., IČ 02219182
na opravu herního prvku prolézačka (pavouk) za
celkovou cenu 40.051 Kč.
• Zápis z 34. a 35. zasedání komise životního prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 34. a 35. jednání komise životního prostředí.

ných hasičů a složek IZS na akci Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH
Černošice - Mokropsy
Rada města Černošice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle programu 2018 pro poskytování dotací Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Kofinancování účelových investičních dotací“, oblast podpory „Pořízení nového
dopravního automobilu“ mezi městem Černošice a Středočeským krajem (IČ 70891095, sídlo: Zborovská 81/11, Praha 5), určenou pro kofinancování nákupu dopravního automobilu pro
JSDH Černošice - Mokropsy na základě podané
žádosti o dotaci, ve výši 300.000 Kč.
• Rezignace paní A. V. na členství ve výběrové komisi na konkurz ředitele ZUŠ Černošice, p.o.
Rada města Černošice bere na vědomí rezignaci paní A. V. na členství v konkurzní komisi
na ředitele/ředitelku ZUŠ, příspěvkové organizace; jmenuje členem konkurzní komise za pedagogický sbor pana I. L.

Dodatečně zařazené body
• Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle programu 2018 pro
poskytování dotací Středočeského kraje ze
Středočeského fondu podpory dobrovol-

Ze 30. zasedání Zastupitelstva města Černošice (30. 5. 2018)
• Závěrečný účet za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s celoročním hospodařením města Černošice
za rok 2017, a to bez výhrad; schvaluje 1) závěrečný účet města Černošice za rok 2017 bez
výhrad, 2) účetní závěrku města Černošice za
účetní období roku 2017 sestavenou ke dni 31.
12. 2017.
• Rozpočtové opatření č. 17 - přijetí dotací
na nákup automobilu pro SDH
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) přijetí investiční dotace na spolufinancování projektu Dopravní automobil z programu
01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí ve
výši 450 tis. Kč, 2) přijetí investiční dotace ze
Středočeského Fondu dobrovolných hasičů
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a složek IZS ve výši 300 tis. Kč, 3) rozpočtové
opatření č. 17.
• Stanovení počtu členů zastupitelstva
Města Černošice pro volební období 2018
– 2022
Zastupitelstvo města Černošice stanoví 21
členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2018 -2022.
• Odpovědi na dotazy pana Přemysla Mališe ohledně průběhu výstavby a financování
nové radnice Vily Tišnovských
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí informace z důvodové zprávy pro radu
města, zpracované OISM, doplněné starostou
města, že l) předpokládaný termín dokončení rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských je
ve druhé polovině r. 2019, ll) odhad celkových

nákladů stavby zpracovaný před dopracováním
projektové dokumentace pro fázi dokončení
stavby je ve výši cca 83 mil. Kč (bez technického dozoru, projekčních prací, nájmu a nábytku),
lll) pořizovací cena vily Tišnovských cca v říjnu
2004 činila 8 milionů.
• Spolufinancování projektu „Rekonstrukce
a přístavba objektu Sokolovna Černošice“
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s poskytnutím dotace až do výše 4.500.000
Kč Tělocvičné jednotě Sokol Černošice, IČO
44684878, sídlem Fügnerova 263, 252 28
Černošice, a to za účelem rekonstrukce a modernizace sokolovny č. p. 263, schvaluje 1) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (CES
č. 308/2018), 2) rozpočtové opatření č. 21.

z města a okolí

Názory zastupitelů
„Nábojů“ je dostatek
Nová radnice nás bude jistě zaměstnávat ještě
delší dobu, protože se jedná o pro město důležitou stavební akci, která se navíc nedaří. O důvodech, proč tomu tak je, mezi koalicí a opozicí
nepanují shody. Proto mi jako opozičnímu zastupiteli nezbývá než reagovat na hlavní článek minulého Informačního listu, který napsal starosta
města pan Filip Kořínek.
Hlavní důvod těchto nezdarů nevidím jen v původním stavu domu. Vidím jej ve způsobu přípravy projektu, který charakterizují časté změny.
Významný vliv má i rozsah projektu. Starosta
zmiňuje, že se mělo jednat o adaptaci domu.
Přitom už z dokumentace pro stavební povolení je jasné, že tomu tak není. Například bourací
práce zejména v přízemí domu se týkaly hlavních
nosných konstrukcí a nebyly bezvýznamné.
Že projektant zanedbal průzkum, je sice fakt,
ale svědčí to spíš o nekompetentnosti investora,
tedy města. Kompetentní investor by tuto vadu
zjistil velmi záhy, a ne až po předání stavby stavební firmě.
O hrubém přístupu k původní stavbě a městské kase svědčí i skutečnost, že záhy po výběru
zhotovitele a zahájení stavby byla zakázka rozšířena o přestavbu podkroví a zateplení fasády.
To obojí v době, kdy ještě vedení města nebyla
známa ona „překvapení“ ohledně stavu objektu.
Proč si vedení města nechalo takto rozsáhlé
změny až po zahájení stavby, se můžeme jen
dohadovat.

z vašich názorů

V každém případě se jedná o projekt připravovaný za chodu, a to vždy vede k problémům
a k navyšování nákladů. Změny jsou pro stavbu
vždy cesta špatným směrem. Zvláště pak pro
veřejnou zakázku.
Když vyšlo najevo, v jakém stavu budova je,
se rada města, místo aby vyslyšela doporučení kontrolního výboru zastupitelstva, který chtěl
stavbu zastavit, než bude znát rozsah a cenu
dokončení, rozhodla pokračovat se stávajícím
zhotovitelem bez znalosti toho, co ji na stavbě
potká.
Starosta často tento krok odůvodňuje tím, že
se pokračuje za vysoutěžené ceny, což má být
výhodné. Zapomíná ale doplnit, že z vysoutěžených cen se využije zlomek, neboť se staví úplně
jiná stavba za ceny, které ve smluvním rozpočtu
nejsou, a že navíc podstatná část ceny, tedy dokončení stavby, bude soutěžena až někdy letos
a tedy za ceny roku 2018/19. Snaha zastavit
stavbu měla za cíl jedinou věc – udělat informované rozhodnutí. S chladnou hlavou se rozhodnout na základě informací a konkrétních dat, zda
ve stavbě s původním zhotovitelem pokračovat,
či nikoli. Prostě vědět, do čeho jdeme.
Cesta, kterou zvolilo vedení města, znamená
nejistotu jak v ceně a v termínu, tak v kvalitě dokončené budovy. Je tedy otázkou, zda za investované peníze dostaneme adekvátní výsledek.
Pan starosta v závěru svého příspěvku píše
o „nábojích pro kritiky“. Chci všechny ubezpečit,
že nám jich dává docela dost jinde a že bychom
byli velmi rádi, kdyby ve výrobě dalších zrovna
prostřednictvím vily Tišnovských přestal.

Co s tím?
Nyní jsme ve fázi, kdy bude s původním zhotovitelem dokončena hrubá stavba a probíhá
projektování dokumentace pro výběr zhotovitele
na dokončovací práce. Toto rozhodnutí nebudu komentovat, protože je to rozhodnutí nutné.
Cena stavby totiž už dosáhla limitů pro navýšení
ceny daných zákonem o veřejných zakázkách,
a proto v ní nelze dál pokračovat.
Pan starosta nám v článku sděluje, že s novým zhotovitelem „v ideálním případě bude pak
stavba moci bez velkých přestávek pokračovat“.
S tím nesouhlasím, jedná se totiž o pokračování ve stejném režimu jako doposud. Abychom
se vyhnuli dalším překvapením a problémům
(a tedy i těm nábojům pro nás kritiky), bylo by
správné hrubou stavbu nejprve dokončit, podle jejího skutečného hotového stavu upravit
dokumentaci a kontrolní rozpočet (tedy včetně
zaměření), umožnit účastníkům výběrového řízení důkladnou prohlídku a seznámení se stavem budovy a toto výslovně ošetřit ve smlouvě
s vybraným zhotovitelem. To by ale vyžadovalo
přestávku v řádu měsíců. Byl bych rád, kdyby
vedení města o tomto postupu uvažovalo.
Přesto se vzhledem ke stavu stavebnictví
můžeme dočkat překvapení už při výběru zhotovitele. Proto je nutné pokračovat velmi uvážlivě
a v tom je třeba vedení města podporovat. Což
ale neznamená nulovou kritiku, zvláště když je
za kritiku považován i odlišný názor.
Jakub Špetlák,
zastupitel za Trojlístek

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

Věnujme více pozornosti seniorům
V nedaleké i hluboké historii, tedy několik dlouhých staletí si společnost vždy vážila moudrých
starších lidí. V moderní společnosti bohužel senioři toto významné postavení ztrácejí, příliš se
s nimi nepočítá. A to přesto, že pro tuto společnost mnoho udělali, desítky let pracovali, vychovali novou generaci. Považuji proto za přirozené
a zcela samozřejmé, že bychom jim to nyní měli
oplatit a umožnit jim důstojný život.
Ano, máme zde pěkný Dům s pečovatelskou
službou, kde se nejen jeho obyvatelé, ale i ostatní senioři z Černošic, mohou zapojit do různých
aktivit. Nutno ale zdůraznit, že DPS má pro tyto
akce jen určitý omezený rozpočet a z velké části
tak všechny akce stojí na ochotě zaměstnanců
DPS, kteří pro seniory dělají řadu věcí nad rámec
svých povinností. Za to jim všem patří velký dík.
Mám ale za to, že to nestačí, že našim starším
spoluobčanům dlužíme více. A město by je proto
mělo podpořit více. Tedy přesněji, domnívám se,
že starší generaci bychom měli věnovat stejnou
péči a prostředky jako generaci nejmladší, tedy
dětem.
Zatím se, zdá se mi, děje spíše opak. Stačí
se podívat například na rozdělení grantů města
pro rok 2018. Na starší generaci z rozdělených
peněz připadá jen zlomek. A v minulých letech to
nebylo jiné. Léta zde fungovala místní organiza-

ce Českého svazu zahrádkářů, máme zde třeba
včelaře či organizaci Českého červeného kříže,
kde se rovněž sdružuje spíše starší generace.
Ani ty město nijak nepodporuje. To je finanční
stránka věci.
Pak je tu ale ještě stránka lidská, možná ještě
důležitější. Nezřídka se mluví o napjatých vztazích mezi generacemi, a hle zde i jinde se tomuto jevu běží naproti. Nevím, zda jsme to s kultem
dítěte, stejně jako s všeobecnou korektností nepřehnali. Vlastně vím, přehnali. Generace by se
přece měly prolínat, měly by žít spolu, vzájemně
se od sebe učit. Mladší by ke starším měli mít
úctu, a to nejen v rámci rodiny. Dřív bylo běžné,
že větší děti pomohly starším lidem s nákupem,
nebo jim třeba přinesly knížky z knihovny, ve
vlaku či autobuse pustili mladší sednout starší.
Dnes se již tyto věci nevidí. Myslím, že to není
v pořádku. Možná se mnou někteří nebudou
souhlasit, přesto si dovolím vyjádřit názor, že děti
by neměly jen přijímat, ale měly by se naučit i dávat. Ano, dejme peníze na sporty či kroužky, ale
proč by se oplátkou za to nemohly děti zapojit
třeba do úklidu a úprav svého okolí (škola, sportovní zařízení apod.)?
Spolkový život v obci takřka nefunguje (prosím nezaměňovat za kulturní). Málo platné, ale
pro vykonávání různých společenských aktivit, je

potřeba určitý prostor, tedy něco jako dříve společenský dům. Možná pro někoho retro, ale proč
ne? Místo, kde by se lidé mohli scházet, popovídat si, plánovat společné akce. Jenže na tento
prostor nezbyly peníze. Proč, no protože máme
milionové investice do někdy ne zcela promyšlených projektů. Sportovní ovál (mimochodem
stejně jako sportovní hala špatně projektovaný
a dimenzovaný) by jistě nějaký čas počkal. Patrně nebýt blížících se voleb. Je spravedlivé říci, že
všechny investiční akce nemohou být realizovány najednou. Tak doufám, že si
tyto věci stávající nebo další vedení obce uvědomí a bude postupovat spravedlivěji ke všem
generacím.
Jaroslav Novák

Poděkování za ZUŠ OPEN
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem organizátorům letošního ZUŠ OPEN.
Ráda bych poděkovala zejména paní učitelce Tomášové a paní ředitelce Plzákové.
Jejich péče o hudební vzdělání našich dětí
je obdivuhodná a velice záslužná.
Ještě jednou děkuji za všechny děti včetně mých vnoučat.
Jana Dollanská
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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.

Co kostky ukázaly
Před několika týdny začala dlouho očekávaná
generální oprava centrálního úseku silnice II/115
- hlavní dopravní tepny, vedoucí naším městem.
Tempo prací není právě závratné a možná i díky
tomu byly odhaleny věci, jež by jinak pohledům
kolemjdoucích zůstaly skryty. Lžíce bagrů pod
asfaltovým povrchem především odkryly kamenné kostky. Potvrzuje se tak, že centrum města
bylo v minulosti vydlážděné žulovou dlažbou,
kterou teprve později přikryl asfaltovo-betonový
povrch. Spolu s kočičími hlavami, které po letech odpočinku znovu spatřily světlo světa, se
tak na povrch derou i nové otázky.
Nemělo by město vzhledem k pomalu probíhajícím pracím na opravách apelovat na kraj,
tedy investora stavby, aby bylo přikročeno ke
změnám v řešení povrchu centrálního úseku komunikace, a k návratu esteticky hodnotné žulové
dlažby? Žulová kostka by zcela jistě byla naprostým minimem, které pozvedne tuto křižovatku
a symbolicky vyznačí její důležitost pro město.
A opět zdůrazňuji, nejednalo by se o novum,
nýbrž o návrat k někdejšímu stavu. Starosta
v reakci na můj článek v listopadových IL uvedl,
že kraj nepřipustí žulovou dlažbu. Na mé další
argumenty, které jsem dodal v podobě příkladů
„tiché“ dlažby, již nereagoval. Za důležité nyní
považuji, aby se město konečně rozhoupalo,

přestože jsme v situaci, kdy již řadu konceptuálních věcí zachránit nelze. Předpokládám, že
do projektu rekonstrukce je možné zasáhnout
jen „kosmetickými“ úpravami, nikoli změnami
zásadními. Na ty město mělo být připravené
v minulosti vytvořením ucelené koncepce rozvoje centra, která by byla platným pomocníkem
při jednání s krajem. K tomu bohužel nikdy nedošlo a proto lze nyní řešit jen naprosto zásadní
pochybení typu asfaltový povrch, betonové obrubníky a zámková dlažba v místě tak důležitém,
jako je centrum Černošic.
Pohled jinam, třeba do sousedních Dobřichovic nebo nedalekých Dolních Břežan, vyznívá
pro Černošice tristně. V obcích menších, než
je naše město, si již dávno uvědomili, že kvalita
a vzhled veřejných prostranství hraje nezastupitelnou roli v tom, aby se lidé dokázali naplno
identifikovat se svým sídlem a cítili se v něm
příjemně. Dobřichovičtí, jejichž centrum města
díky dlouholeté koncepční práci jen kvete, si
například zajistili, že chodníky podél rekonstruované II/115 jsou z mozaikové kamenné dlažby
a obrubníky žulové... Dokud se u nás budou
uplatňovat pouze ekonomicky nejvýhodnější
řešení, laxnost a přesvědčení o vlastní neomylnosti, budeme i nadále Dobřichovicím pouze
dýchat na záda z velké dálky.
Georgi Bečev, sdružení Trojlístek

Komentář vedení města:
Zcela souhlasíme, že kvalita veřejného prostoru
je klíčová pro celkový vzhled města i sounáležitost jeho obyvatel. Použití dlažby na krajské komunikaci jsme při jednáních navrhovali (koneckonců víme, jak moc pozvedlo náves u kostela),
ale kraj to opakovaně vyloučil. Z jeho pohledu
převažují nevýhody – vyšší cena a vyšší hlučnost (riziko stížností na porušování hlukových
limitů). Dobřichovice jsou i pro nás z hlediska
veřejného prostoru v mnohém vzorem, ale ani
tam není krajská silnice v dlažbě. Za chybu považujeme, že se v minulosti provedla jen z betonové dlažby první část Karlštejnské ulice (u autobusových zastávek). Již jsme avizovali, že až
to městu finanční situace umožní, a pokud se
to podaří s krajem domluvit (dlažba za dlažbu),
rádi bychom ji vyměnili za žulovou. Chodníky
nejsou součástí krajského projektu – výstavba
nových nebo vylepšení povrchu stávajících je
dle rozhodnutí a možností města. Dílčí rozšíření
chodníků u černošického nádraží (částečným
zúžením krajské silnice) bude provedeno ve
stejné (tedy kvalitnější, ač betonové) dlažbě, ze
které jsou chodníky v okolí daného místa dnes.
Celková výměna dlažby betonové za žulovou na
celé ploše chodníků v centru je do budoucna
jistě otevřenou možností, až si to město bude
moci dovolit.
Filip Kořínek

z historie

Jak se žilo na Berounce
Bydlím u Berounky celý život, a tak bych se ráda
s vámi podělila o vzpomínky z mého mládí. Tehdy
naše řeka opravdu žila. V současnosti se o Berounce většinou ví, jen když je povodeň. I když
v poslední době se zase život na řeku pomalu
vrací. A je to tak dobře. Berounka k Černošicím
i Mokropsům patří.
Jako děti jsme u vody trávily celé léto. Nejdříve nás ovšem pan Chvojka na své plovárně
v Dolních Černošicích musel naučit plavat. Bylo
to úžasné. Děti si to dnes opravdu neumí představit. Dítě bylo přivázáno k lanu, které končilo
na bidle. To ovládal pan Chvojka. A pak již bylo

jenom „á dva tři, á dva tři“. Myslím, že jsme trochu Berounky i vypili, ale plavat nás naučil perfektně a dobře dýchat, což je při plavání velmi
důležité. Někteří z jeho žáčků plavali závodně.

Výzva
pro pamětníky

Dětský karneval
Z dětství si pamatuji, že táta s mámou pomáhali při organizování Dětského karnevalu,
který se konal každoročně u příležitosti ukončení prázdnin v osadě V Topolích. Mámy pekly koláčky, které pověsily mezi topoly a my děti
jsme k nim musely doskákat v jutových pytlích.
A teprve pak byla sladká odměna. Mámy nám
pomáhaly vyrobit masky a tátové připravovali
oheň. Večer jsme se pak všichni sešli u řeky
u táboráku a pekli jsme buřtíky. V té době byla
osada a místní jako jedna rodina. Dnes už tomu
bohužel většinou tak není.

V rámci rešerše se hledá pan Jan Janoušek,
který se do Dolních Mokropes přistěhoval
přibližně v roce 1949 z Ústí nad Labem
a bydlel v čísle popisném 556. Pan Janoušek se narodil někdy kolem roku 1890 (odhadem; od roku 1911 byl zaměstnán), od
roku 1925 pak pracoval pro ústeckou firmu
Ignác Petschek (obchod s hnědým uhlím).
Prosíme pamětníky, kteří se znali s ním či
jeho rodinou, případně by mohli poskytnout
nějaké relevantní informace, ozvěte se na
email adela.cervenkova@mestocernosice.cz
nebo na tel. č. 602 342 655. Děkujeme.

Hranice vzplála
Ještě si pamatuji na slavnosti „Upálení Mistra
Jana Husa“. Největší hranice okolo nás bývala
naproti Kazínu a také v osadě V Topolích. Celý
rok jsme schovávali větve ze stromů do rohu zahrady a všichni věděli, že je to na oheň. Už jako
malé děti jsme uměly písničku „Hranice vzplála,
tam na břehu Rýna, na ní umírá Mistr páně Hus,
a vy se ptáte, kdo v těch plamenech, toť Mistr
Jan to nejslavnější Čech…“.
Byla tma, hranice hořela a všichni měli na
tyčkách rozsvícené lampiony. Lodě, které pluly
po Berounce, byly také ověnčené rozsvícenými
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lampiony a řeka ze tmy tajemně zářila. Myslím,
že v těch dávných dobách Berounka krásně žila.
Pamatuji si, že jsme koukali z okna a viděli jsme,
jak po řece plují plachetnice (dnes už tomu nikdo
nevěří a na řeku už z okna téměř nevidíme).
Přívozů bylo více, povodní méně
Bylo zde mnoho přívozů. U Kazína, později
dřevěná lávka, kterou vojáci z posádky v Lipencích přes zimu rozebírali a na jaře zase postavili.
Dále u Cvrků, což bylo na úrovni dnešní Jasmínové ulice. Stačilo jenom zavolat a jelo se.
A samozřejmě přívoz v Mokropsech.
Mohli jsme si vybrat, na který půjdeme. Na
Zbraslav, na návštěvu k tetě, přívozem u Kazína. Do Horních Mokropes (Všenor), do kostela
sv. Václava na svatbu, na křtiny, bylo možné se
dostat přívozem v Mokropsech. Na loď najelo
auto a vezlo svatebčany na druhý břeh. Dodnes
starší mokropeští vědí, že Dolní Mokropsy patřily
farností do Horních Mokropes.
Občas byly také povodně, ale nebyly tak časté
jako v dnešní době. Většinou v zimě, když pukaly
ledy a kry se nakupily v zátočině u Hladké skály.
Potom ovšem pomáhali a pomáhají Mokropeští
hasiči. Za to patří velký dík
jak současným, tak i těm,
kteří už nejsou mezi námi.
Mnohokrát nám pomohli.
To jsou mé vzpomínky na
Berounku mého mládí.
Věra Lešetická,
Černošická společnost
letopisecká

z města a okolí

Riziko jménem demence
Kdy: každé 3. úterý v měsíci od 17.00
Kde: komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
Všimli jste si u sebe či u někoho ze svých blízkých, že ztrácí paměť, nedokáže se postarat o chod domácnosti, je dezorientovaný, či má problém
se správně vyjádřit? Často je jednoduché svést tyto příznaky prostě na stáří. Dnes už však víme, že se jedná o nemoc, kterou je dobré nepřehlížet.
Umíme ji pojmenovat, a i když to není mnoho, umíme zpomalit její postup,
je-li odhalena včas. Podle predikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR (dle
zprávy České Alzheimerovské společnosti z roku 2016) bude počet lidí
s poruchou kognitivních funkcí rapidně vzrůstat. Zatímco pro rok 2015 se
odhaduje v ČR 156 tisíc lidí s demencí, pro rok 2020 je předpoklad 183
tisíc obyvatel a výhled do roku 2050 předpovídá dokonce 383 tisíc lidí
s demencí.
A jaké jsou vlastně příznaky demence? Ztráta paměti, ukládání věcí na
nesprávné místo, problémy s vykonáváním běžných činností, problémy
vyjádřit se, zhoršující se racionální úsudek, problémy s abstraktním myšlením, časová a místní dezorientace, změny chování a nálady, změny osobnosti, úbytek iniciativy.
Byl by však omyl domnívat se, že problematika demencí se týká jen
seniorů – některé formy tohoto onemocnění se mohou rozvinout i v daleko dřívějším věku. Současná medicína dosud nepřinesla žádné převratné

Letní houslové kurzy
Kdy: 25. – 29. 7.
Kde: ZUŠ Černošice
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého,
jak se nezávazně a bez tlaku, který vyvíjí školy
a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět se nové věci a zahrát si s lidmi, které by jinak nepotkal v inspirujícím prostředí
špičkových muzikantů. Letos se mi podařilo
k účasti získat vynikajícího houslistu Jevgenie Klenova, klavír zajistí Jan Polívka a saxofony Veronika a Simon Hanrath. Vítáni jsou
všichni zájemci bez ohledu na věk a hudební
vyspělost.
Kromě sólových hodin vytvoříme soubory
komorní hudby ze všech nástrojů, které se
zúčastní, vítány jsou všechny. Součástí kurzů
jsou semináře nástrojové technologie, intona-

řešení, a tak nejlepší šance, jak předcházet těmto úbytkům kognitivních
funkcí (které zahrnují paměť, koncentraci, pozornost, náhled, úsudek,
rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešit problémy,
plánovat a organizovat), je správný životní styl s dostatečným tréninkem
mozku a zapojením pravidelné fyzické aktivity. Pokud však nemoc přece
propukne, je velmi důležitá její včasná diagnostika; proto by při jakémkoliv
podezření neměl nikdo váhat a urychleně vyhledat odbornou pomoc.
Máte-li zájem dozvědět se o tomto tématu více, přijďte za námi na
setkání pečujících, které se koná každé 3. úterý v měsíci od 17.00
hod. v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese: Komenského
2018. Společná setkávání i veškeré odborné poradenství nabízíme díky
podpoře Evropské unie zcela zdarma. Konkrétní informace o projektu
"Neformální péče" naleznete na webových stránkách naší organizace
www.dementia.cz.
Veronika Maslíková

Množírny psů

2x FOTO: archiv ČKF

-- Simon Hanrath --

ce, interpretace a improvizace, které mohou
být zajímavé i pro nehouslisty. Protože se zabývám i zpěvem a hrou na violu d'amore, erhu
a cink, nemusí se aktivity frekventantů omezovat jen na housle, violu, klavír a saxofon.
Zahajovací a závěrečný koncert
Své umění mohou všichni uplatnit na závěrečném koncertě 29. 7. v 19 hodin v ZUŠ.
Nejen pro účastníky kurzů může být zajímavý i zahajovací koncert na začátku kurzu 25.
7. rovněž v 19 hodin v ZUŠce. Půjde o koncert lektorů Letních houslových kurzů - housle Jevgenij Klenov, Václav Polívka, saxofon
Veronika a Simon Hanrath, klavír Jan Polívka.
Zazní skladby J. S. Bacha, M. Brucha, A.
Dvořáka, F. Kreislera a L. Janáčka. Vstupné
je dobrovolné.
Případné dotazy zodpovím na v.polivka@
seznam.cz nebo na tel. 724 578 031.

-- Václav Polívka --

Spolek na ochranu opuštěných zvířat hledá
v Černošicích prostory, kde by mohly být
umístěny sbírkové kasičky pro financování
kampaňě proti množírnám psů.
Práce členů spolku je zaměřena především na získávání finanční a materiální
pomoci pro útulky a zvířecí azyly, zejména
pořádáním internetových aukcí a charitativních akcí. Další aktivitou, kterou se členové
spolku zabývají, je problematika množíren – informování veřejnosti o praktikách
množitelů, aktivity směřující k legislativním
změnám a pomoc zachráněným psům
z množíren.
V současné době probíhá kampaň STOP
množírnám. Tato veřejná sbírka na podporu
boje proti množírnám byla zahájena přede
dvěma lety a stále hledá další podporovatele. Majitelé obchodů a jiných veřejných
provozoven, pokud byste chtěli tento projekt podpořit tím, že do svých prostor umístíte kasičku, ozvěte se prosím paní Václavě
Brabcové na tel. č. 724 060 180.
Václava Brabcová
www.spolek-ochranazvirat.cz

Václav Polívka
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Od října startuje Občanská akademie
O čem se dnes mluví? Co všechny zajímá? To najdete od října 2018 v podzimním semestru
Občanské akademie Černošice. Připravena budou témata pro maminky, rodiče, seniory
i mládež od 16 let. Jednoduše pro všechny spoluobčany našeho města.
mie Černošice. Je to regionálně orientované
celoživotní učení, založené na demokratickém
myšlení, uznávání lidských práv a nezávislosti na
politických stranách.
Je určené pro praktický život. Je přístupné
všem spoluobčanům, kteří mají zájem, bez jakýchkoliv podmínek nebo přijímacích zkoušek,
cenově i vzdálenostně přístupné všem. Je přístupné i těm, kteří dosud neměli dost příležitostí
podobné vzdělání navštívit.

2x FOTO: archiv Občanské akademie

Další nápady i noví lektoři jsou vítáni
Připomeňme tedy ještě jednou - Občanská
akademie Černošice zahajuje v říjnu 2018.
Všichni spolupracující nadšenci vítají do svých
řad další, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu.
K dílu, které dává smysl.
Které téma zajímá vás? Posílejte své návrhy
na info@akademiecernosice.cz nebo nám je
zavolejte na tel. 773 871 718.
Umíte poutavě vyprávět? Staňte se lektorem
akademie a přihlaste se.
Jak bude akademie fungovat
V zářijovém čísle Informačního listu a na webových stránkách Občanské akademie (www.
akademiecernosice.cz) vyjde program pro
podzimní semestr, to je pro období od října do
ledna. Pokud vás nějaké téma zaujme, tak se
na webu www.akademiecernosice.cz jednoduše přihlásíte a diskuzní večer, přednáška nebo
workshop je pro vás rezervován. Pokud náhodou na internetu nejste, můžete si o informace
zavolat na tel. 773 871 718.
Kurzy se budou konat v pracovní dny v podvečerních hodinách a v sobotu v prostorách v Černošicích. Výjimkou budou maminky, pro které
plánujeme dopolední kurzy s hlídáním dětí. Cenově budou kurzy dostupné pro každého.
Mezi tematické okruhy patří
• Otevřená akademie, přednášky, též krátkodobě oznámené
• Lidé, politika & společnost, komunikace, psychologie, paměť, vycházky
• Kultura, umění, kreativita
• Matematika, přírodní vědy, ekologie
• Životní styl, zdraví, výživa, sport, výchova dětí
• Jazyky
• Povolání a zaměstnání, marketing, komunikace, podnikání, koučink
• Počítače a internet
Proč akademie vzniká
Společnost se vyvíjí stále rychleji. Přispívají
k tomu nové technologie. Lidé často nevědí,
jak si s nově vzniklými situacemi poradit. Doba,
kdy navštěvovali školu, je dávno pryč a pro nové
výzvy chybí řešení a praktické návody. Ať už se
jedná o finanční nebo mediální gramotnost, výchovu dětí, starost o zdraví nebo historii místa,
kde člověk žije.
Ani politický vývoj a kultura médií není uspo14

kojivá. Šíří se poplašné zprávy, média straší
a lidé z nedostatku ověřených informací nebo
neschopnosti kritického myšlení nedovedou
rozlišit mezi moudrými a populistickými návrhy
a často dělají nerozvážná rozhodnutí. To nahrává
populistům a manipulátorům veřejného mínění.
Kde jsme se inspirovali
V zahraničí se tato situace řeší celoživotním
učením, tzv. čtvrtým vzdělávacím pilířem. Vychází z tradice skandinávských lidových vysokých škol. Tento způsob vzdělávání měl tradici
i u nás za První republiky, jenže jeho tradice byla
přerušena.
Na tuto tradici navazuje Občanská akade-

Za Občanskou akademii Černošice
Václav Vojtěch
www.akademiecernosice.cz
FB: Občanská akademie Černošice
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Přívoz Kazín opět v provozu

Zdroj: Pražské Benátky s. r. o.
FOTO: Martin Pochman

-- Přívoz zajišťuje loď Kazi. --

• Zvýhodněné rodinné jízdné (2 dospělí + až 5
dětí) – 400 Kč
• Bicykly, kočárky, děti do 2 let a psi ZDARMA!

Černošický přívoz Kazín již zahájil plavební
sezónu 2018. Jezdit bude až do 30. září.
Přívoz funguje mezi přístavišti Kazín a Mokropsy, který je začleněn do systému Pražské
integrované dopravy. Připraveny jsou opět také
komentované vyhlídkové plavby členitým berounským údolím. Objednat je možné i naučnou
plavbu pro školní skupiny s výkladem o historii
a přírodních krásách okolí řeky nebo privátní
pronájem lodi Kazi a to v době mimo jízdní řád.

Přívoz zajišťuje převozní loď Kazi s kapacitou
40 osob, která nevytváří neúměrně škodlivé vlnění, jezdí v pomalých rychlostních poměrech
a nepřekračuje hygienicky povolenou míru
hluku. Provoz přívozu je ekologický a šetrný
k okolí.
Ceník vyhlídkových plaveb:
• Dospělý – 150 Kč
• Dítě do 15 let, senior nad 70 let – 70 Kč

Dětský den a jeho soutěžní stanoviště
První červnový víkend proběhl ve Sportparku
Berounka dětský den, jehož součástí byl jarmark a přivítání průvodu Karla IV. Pro děti bylo
připraveno sedm stanovišť, na jejichž realizaci
se podíleli tradiční aktéři TJ Sokol, SDH Mokropsy, MC Mraveniště, Klub Beránek, Niki
School, ale nově také Nakladatelství Prchal
a Caravan Vivi.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
výše zmíněným za jejich účast a hlavně za to,
že dětem vytvořili opravdu pestrý a naučný program. Děti si procvičily svou fyzickou zdatnost
s TJ Sokol, s Nakladatelstvím Prchal zabředly

Ceník pendlu:
• Dle aktuálně platných tarifů PID
Jízdenka má platnost po celý den nastoupení plavby. V případě, že máte v tento den zájem
využít opakovaně vyhlídkovou plavbu, žádejte
u převozníka identifikační pásku.
Více informací na www.privozkazin.cz
+420 734 204 306, info@privozkazin.cz
Za provozovatele přívozu Pražské Benátky
Kateřina Crhová

4x FOTO: Petr Kubín

do historie, okusily zákulisí hasičkého povolání,
s Mraveništěm tvořily z těstovin, NikiSchool je
naučila bruslit na in-linech, s Beránkem objevovaly svět a kuchařský um vyzkoušely s Caravanem Vivi.
Více než 200 kluků a holek si za vyplnění
všech úkolů odneslo diplom, královskou korunu a polaroidovou fotografii, na niž je zvěčnil
v improvizovaném fotokoutku Ivan Látal se svými studenty z fotoškoly Vidění.
Těším se na další ročník, až zase společně
vykouzlíme dětem na tváři radostný úsměv.
Barbora Malá

-- Na kolečkových bruslích to není tak úplně
snadné. --

-- Zvládnu či nezvládnu to vylovit? --

-- Ukázka hasičského auta je již tradiční součástí dětského dne. --- Na programu bylo skákání všeho druhu. --
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Jaký byl letošní Dětský den a Královský průvod
Černošičtí opět po roce přivítali v hojném počtu
císaře Karla IV. a jeho družinu. Kromě starosty města přednesla na pódiu své zdravice též
poselstva z našich partnerských měst Themaru
a Molsheimu a poselstvo zbraslavské.
V dopoledních a raně odpoledních hodinách
probíhal v parku Berounka dětský den s řemeslným jarmarkem a po odchodu císařské družiny
patřilo pódium černošickým rockovým kapelám.
Počasí vyšlo, tak nezbývá než se těšit na příští
ročník.

4x FOTO: Petr Kubín

Pavel Blaženín

-- Královský průvod vstupuje do Sportparku
Berounka. --

-- Na poddané shlížel císař Karel IV. z trůnu. --

-- Účast na královském průvodu byla hojná. --

Královský průvod prošel i Mokropsy
Tak jako každoročně, přivítal průvod i letos Mokropeský Masopustní spolek krátkou scénkou. Vedle tradičních krásných perníčků letos ve tvaru psí
hlavy jsme rozdávali speciální pivo Mokropeský ležák a sýrové rohlíčky. Na
2x FOTO: Petr Kubín

Masopustní náměstí dorazilo též poselstvo všenorské. Přivítání i rozloučení bylo veselé a velmi srdečné.
Za Masopustní spolek Jana Paďouková
-- Po zastávce ve Sportparku Berounka pokračoval průvod v cestě. --

-- Krátkou zastávku měl průvod již tradičně také na Masopustním
náměstí v Mokropsech. -16
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Jazz festival
Letošní černošický jazzový festival se povedl,
přálo nám počasí i výběr kapel asi sedl. A tak
i návštěvnost venkovních produkcí, která pro
návštěvníky byla zcela zdarma, oproti loňsku
stoupla. Vrcholem festivalu bylo bezesporu nedělní vystoupení 4TETU v naprosto vyprodaném
Club Kině.
Tešme se na příští ročník.
Pavel Blaženín
FOTO: Michal Strejček

-- 4TET --

-- Bulatkin / Mathisen /
Zimring Projekt --

FOTO: Michal Strejček

FOTO: Michal Strejček

FOTO: Michal Burian

-- Barbora Tellinger (JAR) -FOTO: Michal Strejček

-- Dech Band -FOTO: Michal Strejček

-- Mifun --

-- Eva Pilarová --- Mínus123 minut --

-- Dobré ráno blues band --

FOTO: Michal Strejček

FOTO: Michal Burian

FOTO: Michal Burian

-- JJ Brass band -17
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ZUŠ OPEN již podruhé v Černošicích
5x FOTO: Ivan Látal

-- Koncerty probíhaly v ZUŠ i v mokropeské kapličce. --

Ve čtvrtek 24. května proběhl již druhý ročník celostátního happeningu na podporu a popularizaci základního uměleckého školství ZUŠ OPEN,
do kterého se zapojilo přes tři sta základních

-- ...a učitelům školy. --

uměleckých škol. A černošická ZUŠka nebyla
výjimkou! Pro tento den si škola připravila speciální program přímo v ulicích města Černošice.
Dopoledne patřilo koncertům pro nejmenší děti
z mateřských škol, které se uskutečnily hned
na dvou místech – v sále školy a v mokropeské
kapličce. Děti poznávaly nástroje, zpívaly a poslouchaly své starší kolegy, které již ZUŠ navštěvují. Koncert v ZUŠ byl o to zajímavější, protože
k nám zavítal muzikant a skladatel Jan Ponocný,
který dětem představil klasickou kytaru i další
zvukové efekty za pomoci techniky.
Odpoledne se představil taneční obor
v Domě s pečovatelskou službou, kde Folklorní
soubor Pramínek, působící právě při tanečním
oboru pod vedením Marcely Látalové a s lidovou
muzikou pod vedením Anny Poulové, zatančil
a zahrál písně s tematikou řemesel, jihočeské
i západočeské písničky a na závěr i několik písní od Zlaté Koruny. Dalším odpoledním stanovištěm byla půjčovna lodiček za černošickou
lávkou, kde proběhla dílna výtvarného oboru,
kterou ozvláštnilo performance Veroniky Bromové. Největší akcí odpoledního programu ZUŠ
OPEN Černošice byl komponovaný program
hudebního, výtvarného a tanečního oboru v restauraci Bolleta v samém středu Černošic. Zde
zahrála celá řada kytaristů, klavíristů, saxofonistů a flétnistů a dalších hudebníků, nechyběl

-- Pozvání na koncerty využily všechny černošické mateřské školy. --
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-- Závěr ZUŠ Open patřil absolventům... --

ani soubor Second Band. Zazpíval i sbor Tutte
le note a opět vystoupil Pramínek. Fotografové
ze třídy Ivana Látala si pro ZUŠ OPEN připravili
venkovní výstavu, která byla vyvěšena na plotě
vedle restaurace Bolleta.
Závěr celého dne patřil těm, kteří mají studium v ZUŠce již za sebou. Na „Koncertě malých
i velkých mistrů“ vystoupilo několik našich absolventek, které nyní studují na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské
konzervatoři. Představila se i část pedagogů
ZUŠ Černošice.
Velmi děkujeme za podporu všem, kteří se
na organizaci a realizaci akce podíleli – zejména pak Městu Černošice, městskému úřadu –
Pavlu Blaženínovi z OŠKCR, Technickým službám a Městské policii, všem žákům a učitelům
a v neposlední řadě rodičům, kteří své děti ve
studiu v ZUŠ podporují.
ZA ZUŠ OPEN Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosuce.cz
www.facebook.com/zuscernosice

-- Restaurace Bolleta ožila jazzem, klasickou
hudbou i lidovými písněmi. --

z města a okolí

PODĚKOVÁNÍ ZA STOLETÝ DĚTSKÝ DEN
Dětský den na Náměstí 5. května aneb JAK SI DĚTI HRÁLY PŘED STO
LETY dopadl nad očekávání dobře. Ještě v poledne jsme to viděli černě – temné nebe, hromy, blesky, krupobití. Pak se ale vyjasnilo, vzduch
3x FOTO: archiv H. Jelínkové

se příjemně ochladil a na čerstvě pokropené zemi se objevily věci dávno
zapomenuté: kuličky a důlek, panák na skákání, čára s fazolemi, obruč
a hůlka, bič a káča, houpačka z prkna a špalku, šestery chůdy, jutové pytle
na skákání, lano na přeskakování, odpaliště pro špačka, kladivo a hřebíky
a nakonec děti vyrobily i míč hadrák.
Rodiče vzpomínali, pomáhali a nebáli se vše sami vyzkoušet. Děti se
bavily a mlsaly. U stolu se sousedským občerstvením se objevil flašinet,
který svým zvukem dokreslil veselou dobovou atmosféru.
Děkujeme všem dětem a rodičům za to, že přišli v tak hojném počtu
a hned se do všeho zapojili, panu Ježkovi za vysoustruženou káču, panu
Látalovi za zapůjčení velké části pomůcek a za jeho cenné podněty a studentům Redbrick House za organizační výpomoc. Všem sousedům z okolí
Náměstí pak děkujeme za výtečné domácí koláče, chlebíčky a třešně a za
skvělou instruktáž a pomoc u jednotlivých stanovišť.
Tak zase za sto let!
Za Černošický Okrašlovací spoLEK ČOLEK
Hanka Jelínková

-- Na houpačku stačí špalek a prkno. --

-- Káča bývala ze dřeva
a poháněla se bičem. --

-- Podbíhání lana a chůze na chůdách jsou
také dobrou zábavou. --

Komunální volby
2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Stejně jako před
minulými volbami, nabízíme i před těmi nadcházejícími kandidujícím subjektům možnost
představit se v Informačním listu Černošice.
Každá z kandidujících politických stran/hnutí a sdružení nezávislých kandidátů bude mít
k dispozici stejný prostor. V příštím vydání
IL, tedy v srpnovém můžete využít polovinu
strany. V případě zájmu zašlete materiál do
16. 7. do 10 hodin.
Dana Jakešová,
editorka IL
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Krátké zprávy
ze základní školy
Rok se s rokem sešel a máme tu opět červen.
A jaké akce čekaly naši školu před rozdáním vysvědčení? Ještě v květnu zavítal celý druhý stupeň již tradičně na festival Jazz Černošice, kde
se v rámci koncertu Tria Petry Vlkové dozvěděl
něco o jazzové hudbě. V družině se děti pilně
připravovaly na další tradiční černošickou akci Královský průvod. Děti lepily vlaječky, vyráběly
kostýmy, a přiučily se tak něco nového o Otci
vlasti.
Do naší školy zavítala paní poslankyně Helena Langšádlová, která přijala pozvání zástupců
žákovského parlamentu, aby přišla sedmákům
a osmákům osvětlit, co všechno obnáší práce
v poslanecké sněmovně i v místní samosprávě.
Spisovatelé Vít Haškovec a Ondřej Müller
přišli žákům vyprávět o své profesi a vzniku jejich
knihy Malované dějiny Evropy.
Žákovský parlament zorganizoval v červnu
také celoškolní turnaj v piškvorkách. Nejprve
proběhla školní kola a jejich vítězové se poté
utkali mezi sebou. Absolutní vítězkou se stala
Rozálie Remešová ze 7. D.
Naši žáci slavili úspěchy nejen na poli piškvorkovém, ale i vědomostním. Lucie Paterová,
žákyně 5. C, se stala vítězkou celostátní
soutěže Matematický klokan! Lucie zároveň
zvítězila ve své kategorii i v okresním kole Pythagoriády, kde v kategorii žáků sedmých tříd obsadil první místo Jan Kraus ze 7. B. S koncem
školního roku skončila i Školní sportovní liga
2017/2018, kde ZŠ Černošice obsadila druhé
místo v těsném závěsu za Rudnou. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy!
Všem žákům, učitelům, rodičům i přátelům
školy přejeme krásné léto plné nezapomenutelných zážitků!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí

-- Odpoledne s mokropeskými hasiči si děti z družiny nesmírně užily. --

SDH Mokropsy pro děti ze ŠD
Po loňském úspěšném hasičském odpoledni
jsem i letos poprosila mokropeské dobrovolné
hasiče o předvedení techniky pro děti ze školní
družiny. Akci jsme společně naplánovali na 7. 6.
2018. Ten den většina nedočkavých dětí v plavkách postávala u plotu školního hřiště a netrpělivě hasiče vyhlížela. Když pod školní vrátnici přijela jedna velká cisterna s malým doprovodným
vozidlem, byly již všechny děti nalepené u vchodu na hřiště.
Kdo měl zájem prohlédnout si techniku ve
vozidle, pro toho byla velká cisterna kompletně
odhalená. Většina dětí se ale těšila na kropení.
Děti měly možnost vyzkoušet si jednotlivé režimy stříkání, od husté mlhy, která lehce osvěžila vychovatele, aniž by je zcela zmáčela, přes

2x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Na festivalu Jazz Černošice si zazpívali i naši žáci. -20

rozstřik několika menších proudů, až po plný
prudký proud. Ostatní děti v proudech vody
dováděly, proskakovaly, podlézaly a přeskakovaly je, některé si v odplaveném štěrku stavěly
rybníčky a hráze. Největší úspěch měl „útok“,
kdy se jedna skupina stříkajících dětí rozeběhla
i s hadicí proti skupině druhé s cílem co nejvíce
všechny polít. Děti, kterým již byla zima, si roztáhly ručníky na druhé polovině hřiště, kde se
slunily jako na pláži.
Troufám si říci, že si akci užili nejenom děti
s vychovateli, ale i samotní hasiči.
Tímto bych ráda poděkovala jednotce SDH
Mokropsy za skvěle provedenou akci pro děti ze
školní družiny při ZŠ Černošice.
Za všechny děti ze školní družiny
i nás vychovatele
Anna Totušková
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Hravý den s Mraveništěm se vydařil
V neděli 20. května odpoledne pořádalo mateřské centrum Mraveniště na zahradě černošického Sokola již několikátým rokem Hravý den pro
děti.
Tématem letošního roku byly ostrovy, po kterých děti s nadsázkou proplouvaly a zkoušely si
nové a zajímavé dovednosti. U startu si děti vyzvedly medaile, na které sbíraly za splněné úkoly barevné bavlnky. Ostrovů bylo celkem sedm
a děti si mohly například vyzkoušet, jak si správně zabalit na dovolenou a na co nezapomenout.

Na hudebním ostrově si vyrobily chrastící nástroj, se kterým jsme si společně zazpívali oblíbenou písničku. Nechyběl ani oblíbený ostrov
s opičí dráhou. Vyzkoušely si i ruční praní prádla
na valše. Poté si prádlo také pověsily. Po splnění všech úkolů byly pro děti připraveny ceny, ze
kterých si mohly samy vybrat. Pro nejmenší byly
na pískovišti připraveny hračky.
Ve spolupráci s městskou policií Černošice
a státní policií z Řevnic byly pro děti připraveny
dvě auta k prohlédnutí na přilehlém parkovišti TJ

-- Na malířském ostrově děti malovaly obrázky. --

-- Děti si mohly prohlédnout policejní auta. Nejdříve
se trochu ostýchaly, pak si ale rády vyzkoušely i pustit
„houkačku“. --

Sokol. Policisté byli velmi sympatičtí a ochotní
zodpovídat všechny dotazy dětí. Děti si mohly
pouštět majáky, blikat a v neposlední řadě houkat. To se jim moc líbilo. Rádi bychom tedy policistům moc poděkovali za jejich ochotu a vstřícnost s dětmi prožít tyto veselé chvíle.
Všichni jsme si to moc užili a těšíme se, až se
opět setkáme příští rok.
Za Mraveniště
Bára Kružel
www.mcmraveniste.cz

-- Na pohádkovém ostrově bylo úkolem uhodnout správně
pohádku. --

-- Praní prádla na valše mělo obrovský
úspěch. --

-- Co si sbalím na dovolenou? Tak to si děti
vyzkoušely na ostrově cestování. --

7x FOTO: archiv MC Mraveniště

-- Jedním z úkolů bylo i poznat předměty jen po hmatu. --- A tohle jsou organizátorky, které celou akci připravily. -21
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Kontrola České školní inspekce v Jednom stromě
Lesní mateřská škola Na dvorečku, kterou zřizuje
organizace Jeden strom z.ú. má za sebou první
rok fungování v rejstříku škol a školských zařízení.
Byl to pro lesní mateřské školy přelomový školní
rok, neboť byl historicky prvním, kdy mohly do
rejstříku vstupovat. Tato změna s sebou přinášela mnohá úskalí, především v nedořešené legislativě i pohledu příslušných kontrolních orgánů. Jedním z nich byla i Česká školní inspekce.
Na přelomu května a června prošla její hloubkovou kontrolou na pozvání i LMŠ Na dvorečku.
Smyslem kontroly bylo mimo jiné zajištění navýšené dotace pro provoz v dalším školním roce.
Závěry ČŠI jsou pro nás více než potěšující a my
můžeme s klidným srdcem sdělit, že díky nim
dosáhneme na navýšenou dotaci.
Velmi kladně byly hodnoceny podmínky vzdělávání v LMŠ, kterými se rozumí klima a zázemí
pro výkon výchovně vzdělávací činnosti - dostatek vnitřního prostoru pro práci s dětmi v době
nepříznivého počasí v našich jurtách, členitost
venkovního areálu, který dětem umožňuje nacházet klidná zákoutí pro chvíle odpočinku
i podněty pro aktivní činnost, otevřená a vstřícná
komunikace pedagogů v rámci trojúhelníku rodič-dítě-pedagog. Další velmi kladné hodnocení

dostáváme za vše, co se týká výchovně vzdělávacího procesu - profesionálně vedenou pedagogickou diagnostiku, komplexní evaluaci ve
všech rovinách, kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program a přípravu plánů na jeho podkladě. To nás velmi těší, neboť výchovně vzdělávací
proces je hlavní náplní naší činnosti.
Je také vhodné napsat, co nám bylo vytknuto, ale my jsme s tím dopředu počítali. Vzhledem
k nedořešené legislativě ohledně stravování
v lesních mateřských školách, o které jsme psali
v předchozích článcích, neplníme dostatečně
spotřební koš za mléčné výrobky a ovoce. Důvodem je, že LMŠ neodebírá a z technických
důvodů ani nemůže odebírat pro děti svačiny
a tyto připravují rodiče sami. Další výtkou bylo
nedokončené, ale již započaté studium u dvou
pedagogů. V regionu, kde je velmi nízká nezaměstnanost a kvalifikované pracovní síly se hledají těžko. Jak doufáme, jedná se o malý přestupek. Pro nás o to menší, že oba pedagogové
jsou výborní a od ČŠI dostali za svou práci velmi
dobré hodnocení. Jeden strom z.ú. ve své práci
uspěl, a to nás těší!
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.

FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Lesní mateřská škola --

Zakončení školního roku v MŠ Karlická
Dne 26. dubna proběhla v naší mateřské škole beseda městské policie, kterou vedli Honza Dvořák a Honza Tatzl. Touto cestou bychom
jim chtěli ještě jednou mnohokrát poděkovat. Děti byly z jejich návštěvy
nadšené, vyzkoušely si pouta, neprůstřelnou vestu, potěžkaly si zbraň
a prolezly policejní auto skrz na skrz a vyzkoušely si i sirény. Děti o jejich
návštěvě ještě stále básní a my jsme moc rádi, že u naší městské policie
slouží tak dobří policisté, kteří to umí krásně s dětmi.
Májové slavnosti
Na tradičních Májových slavnostech reprezentovala naši školku třída
Krtečků. Na Máje si připravily děti čtyři tanečky – Měsíce, Kapičky,
Vrabečka a Louku. Rodiče a paní učitelky drželi palečky, a tak se přes
velkou nervozitu vystoupení povedlo na jedničku.

v podobě kuchařských čepic, které vyráběla celá rodina Vojtěchových.
Děti nejprve seznámila se surovinami, ze kterých si vzápětí připravily
pomazánku a ovocný salát. Téměř každý si svoji porci svačinky snědl,
protože si vše připravil dle své chuti. Celé odpoledne bylo velice příjemné a vydařené. A tímto ještě jednou DĚKUJEME!!!
Za kolektiv MŠ
Klaudie Filípková, třídní učitelka Krtečků
3x FOTO: archiv MŠ Karlická

Poťouchlá sváča
V úterý 22. května třídu Sluníček navštívila paní Vojtěchová s projektem „Poťouchlá sváča“. Pro děti si hned v úvodu připravila překvapení

-- Na Májových slavnostech vystoupily i děti z MŠ Karlická. --- Přetahovaná se strážníky městské policie se dětem náramně líbila. --

-- Děti si samy připravily pomazánku a ovocný salát. --
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Župní slet v Komárově
V černošickém sokole nacvičujeme tři sletové skladby – Cirkus (starší žactvo), Ženobraní
(ženy) a Princezna republika (věrná garda – senioři). V sobotu 9. června vyrazili všichni cvičenci na župní slety. Cirkus a Princezna republika
se představili v Komárově, kde se konal Slet
župy Jungmannovy. Ženy se skladbou Ženobraní cvičily v Českých Budějovicích.
Do Komárova s námi vyjeli i diváci z řad seniorů. Nenechali se odradit ani brzkým odjezdem
(odjížděli jsme už po 6. hodině), ani vysokými
teplotami s možností bouřek. Zatímco dopoled-

ne probíhaly zkoušky jednotlivých vystoupení,
divácká skupina vyrazila na výlet. Vydali jsme se
naučnou stezkou okolo Komárova po stopách
těžby a zpracování železné rudy. Cesta vedla
převážně lesem podél Červeného potoka, tří
rybníků až k bývalé těžební jámě Barbora. Zpět
jsme se vraceli už za poledního horka, přesto
všichni zvládli celou trasu v naprosté pohodě.
V Komárově ještě někteří navštívili muzeum hutnictví, kde byla kromě stálé expozice připravena
výstava z minulých sletů.
Odpoledne nás čekal sletový průvod obcí

a vlastní vystoupení. Představilo se celkem deset sletových
skladeb. Cvičence ani diváky
neodradil ani déšť, který se přihnal během vystoupení. Do Černošic jsme se vraceli až ve večerních hodinách za pořádného deště, unavení,
ale s krásným zážitkem.
Hlavní vystoupení Všesokolského sletu proběhnou ve dnech 5. a 6. 7. v Praze na stadionu
Eden. Vstupenky je možné zakoupit v síti prodejen Ticketportal.
Dana Pánková

2x FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

-- Věrná garda cvičí skladbu s příhodným názvem Princezna republika. --

-- Komárovem prošel sletový průvod. --

Těžba drahých kovů v Příbrami
Tentokrát to nebyli horníci v příbramských dolech, ale černošičtí gymnasti na závodech Sokolské všestrannosti. V potu tváře vytěžili 12 zlatých, 18 stříbrných a 16 bronzových medailí a na
dalších předních příčkách ve většině dívčích kategoriích byly opět gymnastky z Černošic.
Těžby kovů se dne 19. května zúčastnilo rekordní množství závodníků z Černošic v počtu
36 gymnastek a 5 gymnastů, což znamená, že
medailí bylo víc než závodníků.
Závody všestrannosti jsou náročné v rozsahu disciplín, kdy děvčata mají deset disciplín
a chlapci jedenáct, z toho jen plavání se uskutečnilo v lednu a ostatní disciplíny z atletiky,
gymnastiky a šplhu se absolvují během jednoho

dne. To je zvláště pro nejmladší cvičence obrovský výkon.
Drahé kovy vytěžili:
Tobiáš Lorenc – dva bronzové, Jan Blaženín
– jeden stříbrný, Tomáš Trnka – jeden bronzový,
Roman Malíř – bronzový, stříbrný a zlatý, Michaela Kašková - tři stříbrné, Jarmila Lžičařová - jeden zlatý, Nela Zejdová – jeden bronzový, Eliška
Papežová – jeden bronzový, Jolanka Farová –
jeden stříbrný a tři zlaté, Katja Valtonen – jeden
bronzový a dva stříbrné, Marta Kalousková – tři
bronzové, Michaele Šabatová – jeden stříbrný
a jeden zlatý, Klára Schmiedová – čtyřikrát zlatý,
Veronika Manová – jeden bronzový a tři stříbrné,
Karolína Blažejová - jeden bronzový, Kristýna
Pavlovská – jeden stříbrný a dva zlaté, Lucie Trn-

ková – bronzový, stříbrný a zlatý, Jana Tuháčková – bronzový a stříbrný, Aneta Bóriková – jeden
bronzový a Eliška Formánková tři stříbrné.
Celkem 8 děvčat a jeden muž postupují do
celostátního kola přeboru České obce sokolské. Nejmladší v Prostějově a starší v Praze.
Držte jim palce.
Za přípravu cvičenců na tak úspěšný závod
patří dík především trenérům Martě Formánkové, Martě Lžičařové, Jaroslavě Farové, Anetě
Bórikové, Kristýně Pavlovské, a Romanu Malířovi a Jakubovi Farovi a také rodičům, kteří nám
pomáhají.
Za oddíl gymnastiky Jaroslav Formánek
-- Tomáš Trnka -3x FOTO: J. Formánek

-- Kristýna Pavlovská, Lucie Trnková
a Aneta Bóriková --

-- Eliška Kocourková -23
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Černošickým fotbalistům skončila sezóna
Dorostenci fotbalového oddílu SK Černošice
v neděli 10. června svým závěrečným zápasem
uzavřeli jako poslední kategorie celou sezónu
2017/18. Nyní je tak na čase si tento rok všech
přihlášených kategorií ve svých soutěžích - konkrétně starší přípravky, dorostu a A-týmu - v krátkosti zhodnotit.
Starší přípravka
Naši nejmenší, kteří hrají soutěž pod vedením
Ondřeje Kutiny, si nevedli vůbec špatně. V Černošicích v létě po 3 letech obnovená kategorie
dětí do 10 let bojovala s protivníky v Okresním
přeboru starších přípravek s týmy z okolí, jako
např. Řevnice nebo Všenory. Zatímco za soupeře často nastupovali malí fotbalisté, kteří fotbal
hrají už 2 až 4 roky, naše budoucí naděje s touto hrou teprve začínaly. Podzimní část sezóny
tomu odpovídala. Ovšem na jaře se nám začala vracet vkládaná práce a čas v podobě jejich
výkonů.
O výsledky nám samozřejmě tolik v této kategorii nejde, ale předváděná hra se začala stávat
pohlednější a pohlednější a výsledky se začaly
dostavovat. Nutno vypíchnout hlavně poslední
zápas sezóny v Dobříči, kde výkon našich fotbalistů vygradoval tak, že skoro dohnal trenéra
Kutinu k slzám dojetí. A donutil k údivu i domácí
fanoušky. Co to přijelo za vynikající tým, který
dobříčské borce tak přehrává? Bohužel ale také
vedl k ubohosti a zoufalosti - uvedení nesprávného výsledku do zápisu o utkání, kdy si trenér
domácích stál za tím, že domácí vyhráli 6:5,
i když tomu tak ve skutečnosti nebylo a všichni
byli svědky spravedlivé remízy 5:5.
Nutno vypíchnout nejen skvělou partu a týmového ducha, ale i mnoho výborných individuálních výkonů, které jsou pro nás dobrou vizí do
budoucna. Nejvíce nás těší hlavně zapálení dětí,
kdy dokonce nemáme problém s „odtrháváním“
dětí od počítačů, ale od fotbalu, a to je hlavní.

Dorost
Kategorii dospívajících chlapců ve věku 15-19
let si druhým rokem vzal na starost Vilém Černý.
Navázal na loňský rok, kdy se kluci celou sezónu sehrávali a v podstatě se připravovali na tuto
sezónu. Tým zůstal více méně ve stejném složení, přesahujícího věku dovršili pouze 2 hráči
a jeden fotbalista se rozhodl změnit působiště.
Hlavně později na jaře se ale tento tým potýkal
s velmi nevyrovnanou docházkou.
Podzimní část sezóny patřila hlavně Okresnímu přeboru dorostu. To ovšem byla jen taková
kvalifikace, jelikož se FAČR rozhodla pro větší
atraktivitu vyřešit nízký počet přihlášených družstev na okresech Praha – západ a Benešov
(v obou pouze 6 účastníků) vytvořením nové
soutěže, tedy Meziokresní soutěže dorostu. První tři týmy z obou podzimních okresních přeborů
se po systému „každý s každým“ (jednou doma
a jednou venku) na jaře vzájemně mezi sebou
střetly. Stejně tak i zbylé méně úspěšné celky.
Naši mládenci v této podzimní části vybojovali
skvělé druhé místo (a to pouze o horší skóre)
za prvním Hradištkem a kvalifikovali se do lepší
skupiny Meziokresní soutěže. V ní jsme narazili
na celky nejen až 85 km vzdálené, ale hlavně
velmi kvalitní. Vyklubala se tak z toho zajímavá
a vyrovnaná soutěž. Pouze celek Sokol Mezno
z okresu Benešov celé jaro tápal a nakonec
skončil suverénně poslední bez jediného získaného bodu.
Černošičtí fotbalisté se nakonec umístili se 13
body čtvrtí ze 6, ale nutno dodat, nebýt zbytečných ztrát, mohli ještě „promluvit“ do boje o titul.
Některé zápasy se vydařily více, některé méně.
Asi nejvíce těší dvě jarní vítězství proti týmu
z Dolních Břežan, jak u nás, tak hlavně na jejich
domácí půdě, kde dokáží být nadmíru silní. Tyto
zápasy díky tzv. nadoraz odbojovanému výkonu
jsou nadějí do budoucna, jak moc se dokáží hráči pro tým obětovat.

FOTO: archiv SK Černošice

Nakonec je jistě potřeba vypíchnout i jeden
individuální výjimečný výkon a tedy pomyslná korunka krále střelců pro Radka Fialu. Ten sice o 2
góly na podzim na čelo tabulky střelců okresního přeboru nedosáhl a trefil se „pouze“ 14x,
ovšem na jaře už mu 13 gólů spolu s dalšími 3
hráči na titul Nejlepší střelec meziokresní soutěže stačilo.
A-tým
A nakonec ohlédnutí za sezónou našich
mužů. V předminulé sezóně byl jednoznačným
cílem postup, avšak ten nám o chlup unikl. Toto
zklamání však naše ambice před další sezónou
nesnížilo. Do uplynulého ročníku 2017/18 jsme
vstupovali s dost obměněným kádrem, ale cíl
zůstal stejný. Z velkých očekávání se však stalo velké trápení a podzimní část sezóny ve IV.
B třídě okresního přeboru se hrubě nevyvedla.
Chyběla týmová sehranost, a tak z toho nakonec bylo 7. místo z 10 hrajících týmů a nemalá
bodová ztráta na vrchní příčky.
Ovšem poté přišlo jaro a najednou to bylo
o něčem jiném. Nejen výsledky, ale i herní projev se zlepšil a rázem naše „áčko“ dýchalo na
záda svým konkurentům ve velmi vyrovnané soutěži. Kromě debaklu v oslabené a improvizované
sestavě na hřišti nyní už mistra Nučic už žádné
ponížení nepřišlo, ba naopak hořkost porážky
na černošickém hřišti poznali kvalitní Tuchoměřice B či nepříjemná Kněževes.
Z celoročního snažení nakonec vzešlo konečné 6. místo s např. pouze 4 body ztráty na
3. Hostivice B. Výkonnost byla dost ovlivněna
účastí na zápasech, na které i přes velkou šířku hráčského kádru museli celou sezónu chodit v nemalém počtu dorostenci (4-5 na zápas)
a byli jsme nuceni kontaktovat i hráče staré gardy či bývalé fotbalisty po vyhlášeném konci aktivní kariéry. Pozitivem však určitě je věkový průměr týmu, který je hlavně na tuto soutěž opravdu
nezvykle nízký. Přesto si náš velmi mladý tým,
běžně v sestavě obsahující kluky od 16 do 18 let
dokázal poradit s mnohem zkušenějšími celky
a ukázal, že je v Černošicích na čem stavět.
Přidejte se k nám
Na závěr něco málo o budoucnosti, která je
v tuto chvíli poměrně nejistá a nepřesná. Rádi
bychom příští rok v oficiálních soutěžích měli
tým mužů, spolu s domlouvaným klubem mladší
žáky, starší přípravku a chtěli bychom přihlásit
také mladší přípravku, tedy se nadále zaměřovat
na mládež.
Pokud máte zájem stát se součástí sympatického klubu s rodinnou atmosférou, přijďte si
s námi zatrénovat! Tréninky mládežnických týmů
budou probíhat od září každé úterý a čtvrtek od
17:00 + poslední týden v srpnu je naplánováno
soustředění pro děti, tak neváhejte a přijďte
mezi nás! Více info: www.sk-cernosice.cz/kopana nebo 604 442 988 (Ondřej Kutina – vedoucí mládeže).
David Hruška

-- Zatím pouze trénující mladší přípravka po přátelském utkání se svými vrstevníky z Lipenců. -24
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Gymnastický svátek se vydařil
První červnový víkend proběhlo v Hale Věry
Čáslavské Mistrovství České Republiky ve sportovní gymnastice. Závod představil absolutní tuzemskou gymnastickou špičku přesně dva roky
poté, co byla hala za účasti paní Čáslavské otevřena. Představili se ti nejlepší z nejlepších, a to
ve třech chlapeckých a čtyřech dívčích kategoriích. Muži, Junioři a Kadeti u chlapců, Ženy,
Juniorky, Kadetky a Žákyně u dívek.
Do hlediště přišli závodníky podpořit i bývalí
úspěšní gymnasté – co jméno, to sportovní pojem. Věra Černá, Adolfína Tačová, manželé Pazderovi, Hana Říčná, Pavel Daniš, paní Proroková
nebo Kristýna Pálešová.
V sobotu byla na pořadu kvalifikace do finále
FOTO: Pavel Ponížil

na jednotlivá nářadí a zároveň vyhlášení Mistrů
ve víceboji. V neděli potom diváci sledovali finále
na jednotlivých nářadích - postupovalo vždy osm
nejlepších závodníků. Nedělní finále v kategorii
Mužů a Žen natáčela sportovní redakce České
televize.
Vítězové několika kategorií převzali ceny z rukou starosty Černošic F. Kořínka.
Akce se vydařila a tribuna byla po oba dny
zaplněná do posledního místa. Věra Čáslavská
by měla radost při pohledu na halu, nesoucí její
jméno.
Česká gymnastická federace, Oto Linhart

-- Jakub Švehlík - TJ Sokol Praha Vršovice --

-- Veronika Cenková
- T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 --

-- Eliška Fiřtová - TJ Bohemians Praha --

-- v popředí Svjatoslav Solovjev
- SK Hradčany Praha,
v pozadí Daniel Radovesnický
- TJ Sokol Kolín --

Sousedská lodní samoobsluha
na Berounce rozšiřuje možnosti zápůjčky
Sousedská lodní samoobsluha ve Chvojkově
plovárně je v provozu od konce léta 2017. Vznikla jako komunitní projekt, který iniciovala a s finanční podporou Nadace Via realizovala Maria
Cavina. Půjčovnu navrhli, stavbu řídili a s pomocí mnoha nejen černošických obyvatel postavili
Vojtěch Fejlek a Mikuláš Novotný (Battery Atelier). Kolem půjčovny přirozeně vznikl prostor,
kde je možné odpočívat, opalovat se, piknikovat
a také lehce vstupovat do řeky po novém molu
pro plavce.
Půjčovna funguje především pro komunitu
těch, kteří se do projektu zapojili. Pro obyvatele
Černošic (Horních, Dolních, Mokropes a Vráže).

Provozování je společná záležitost všech zúčastněných; stav lodí, půjčovny, břehu a části bývalé
„Chvojkárny“ odpovídá možnostem, které komunita společně zajistí. Rádi znovu upozorňujeme,
že kdokoliv by měl zájem zapojit se do provozování, údržby a jakékoliv další činnosti kolem
lodní samoobsluhy, je velmi vítán.
Jak to funguje v praxi
Klíč od branky komunitní úschovny loděk
(kánoí) si stále můžete zapůjčit v kavárně Bárka
(Vrážská 326). Nově ale máte tuto možnost
po celý týden – od pondělí do neděle podle
otevírací doby kavárny (předpoklad 10-20

hodin) nebo dle dohody. Pádla a vesty k dispozici. Úschovna se nachází v bývalé Chvojkově
plovárně, Dolní Černošice – Lipence, Nad Jezem; za černošickou lávkou odbočit doprava,
naproti tenisovým kurtům.
Informace, rezervace a pronájem tel. 773
508 882 (kavárna Bárka) nebo 602 117 708
(Eva Havelková). Výpůjčka loděk a pořádání
menších akcí na pozemku půjčovny (např. v rámci příměstských táborů nebo kurzů) možná. SLS
má také své stránky, kde se můžete dočíst více
nebo sledovat případné akce: https://sousedska-lodni-samoobsluha.webnode.cz/.
Eva Havelková
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Ranní jógové probuzení
u Berounky
Kdy: 1. a 8. července, 5. a 12. srpna
Kde: Sportpark Berounka
Přijďte si projasnit den nejen sluncem, ale i jógovou praxí do Sportparku Berounka (vedle
PicNic u řeky), první dvě prázdninové neděle
ráno od 8 do 9 hodin. Cvičení bude probíhat ve
dnech 1. a 8. července a 5. a 12. srpna. Lekce jsou zdarma, stačí si donést svoji podložku
a chuť si zajógovat.
Váš Ottománek
FOTO: archiv Ottománku

červenec

Přehled akcí v Černošicích

23. 6. – 24. 7.

Černošice 1918 – 2018 – výstava fotografií V. Douska

Mokropeská kaplička

1.7.

Ranní jógové probuzení u Berounky

8.00-9.00, Sportpark Berounka

7. 7.

Hudební sobota na grilu – All By Myself

19.00, Club Kino

8. 7.

Ranní jógové probuzení u Berounky

8.00-9.00, Sportpark Berounka

11. 7.

Zasedání Zastupitelstva

19.00, Club Kino

14. 7.

Farmářské trhy

8.00-12.00, Centrum Vráž

14. 7.

Farmářské trhy v Mokropsech

8.00-12.00, Nádražní 505, Mokropsy

14. 7.

Hudební sobota na grilu – Dopyjem a pudem

19.00, Club Kino

21. – 22. 7.

Mezinárodní soutěž halových modelů – Model Club, L. Apeltauer

Zimní stadion

22. 7.

Nedělní setkání přátel půjčovny s opékáním ryb

Sousedská lodní samoobsluha

25. 7.

19.00, ZUŠ (Střední ul.)

25. 7. – 15. 8.

Zahajovací koncert Letních houslových kurzů – v podání lektorů zazní
skladby J. S. Bacha, M. Brucha, A. Dvořáka, F. Kreislera a L. Janáčka
Emanuel Otavský - výstava „Přírodou a krajinou České republiky“

vždy st, so a ne 14-18 h;Mokropeská kaplička

28. 7.

Farmářské trhy

8.00-12.00, Centrum Vráž

28. 7.

Farmářské trhy v Mokropsech

8.00-12.00, Nádražní 505, Mokropsy

29. 7.

Letní houslové kurzy – závěrečný koncert v podání účastníků kurzů

19.00, ZUŠ (Střední ul.)

v okolí

červenec
10. 7.
13. 7.

Dobřichovické divadelní slavnosti (DDS): komedie Plejtvák,
hraje DS Svatopluk, Hodonín
DDS: komedie Za scénou, hraje Divadlo Akorát Praha

20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice

13., 14., 15., 20., 21. a 22. 7. Doktore, vy jste nenapravitelný – divadlo

Lesní divadlo Řevnice

19. 7.

20.00, nádvoří zámku Dobřichovice

20.-21., 22., 25.- 28. 7

DDS: PREMIÉRA komedie Dobřichovické divadelní společnosti Nerušit,
prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster
DDS: komedie Nerušit, prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster

20.00, nádvoří zámku Dobřichovice

Emanuel Otavský - výstava „Přírodou a krajinou České republiky“
Kdy: 25. července – 15. srpna, vždy st, so
a ne 14.00-18.00
Kde: Mokropeská kaplička
Výstava je ukázkou toho, jak je krajina kolem nás
a vůbec celá příroda v současné době krásná,
zajímavá, obdivuhodná... Kromě všeobecně
slavného letošního výročí, je tato výstava též ve
znamení mého osobního „kulaté“ výročí. Letošní
výstava v Mokropeské kapličce je totiž v pořadí
již pátou výstavou na tomto místě (2011, 2014,
2015, 2017).
Je zde již řada stálých návštěvníků, kteří si
zvykli tyto výstavy navštěvovat, a sám autor věří,
že ani tentokrát nebudou tito pravidelní (taktéž ne
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ani ti noví) návštěvníci obsahem výstavy zklamáni.
Na fotografiích návštěvníci ale tentokrát neuvidí
náročně dostupné vrcholy, jako byly třeba hory
Jeseníků či Hostýnských vrchů z minulých výstav.
Letošní výstava přinese pohled spíše na rovinatější oblasti, například v Polabí, na Křivoklátsku,
v Železných horách či Pošumaví, často údolí potoků a říček, většinou místa nějak přírodně a krajinově zajímavá a zároveň i snadněji přístupná.
Výstava v Mokropeské kapličce od 25. července do 15. srpna bude otevřena o středách,
sobotách a nedělích od 14 do 18 hod.
Na výstavu srdečně zve autor výstavy
Emanuel Otavský

FOTO: Emanuel Otavský

z města a okolí

Oslava během
Kdy: sobota 22. září
Kde: start u hřiště v Husově ul.
Odpradávna tkví v našem národě duch sportovní
a nezdolný, a proto se letos připojíme k oslavám
100. výročí vzniku naší republiky.
Poběžte proto s námi, neboť dali jsme hlavy
dohromady a vymysleli vskutku nevšední propojení této oslavy, běhu a Černošic. Každá vesnička i městečko má své osobnosti, které je vhodné si připomínat. Z našeho pohledu vnímáme
osobnost ne jako někoho, kdo je mediálně známý, ale hlavně jako člověka, který rozšířil obzory
ostatním nebo rozdával radost. Vybrali jsme tedy
100 výrazných černošických osobností, které
bychom chtěli připomenout. Každý, kdo se vydá
pokořit hlavní trať 10 km, poběží se závodním
číslem symbolizujícím jednu z nich.
Těšíme se na malé i velké závodníky, zkušené
ostřílené borce, ale i na teprve začínající běžce.
Vyzkoušejte si, stejně jako v minulém roce, i rodinnou štafetu. A pokud byste měli čas a chuť
přijít s během a oslavou pomoci, či nás podpořit, budeme moc rádi! Více informací naleznete
na www.cernosickybeh.cz, kde jsou další informace a kde je možno se již nyní on-line přihlásit
(startovné je zvýhodněno oproti registraci přímo
na místě). Případný finanční výtěžek z běhu, tak
jako v předešlých ročnících, předáme na komunitní projekt v našem městě.
Těšíme se na Vás!
Za organizátory Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

BUKIFEST 2018
odkrývá karty

Ateliér Hany Bláhové v Černošicích si Vás dovoluje pozvati na výstavu obrazů

,,Maluji, malujeme, malují‘‘
u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky
Vystavující: Jiřina Filingerová, Jitka Jandáková, Anouk Kristl, Emily Kristl, Josef Bláha, Michal
Ševčík, Michaela Pavlová, Jana Zelinková, Marcela Zelinková, Hana Bláhová
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 v 16 hodin v kapličce sv. Václava
v Černošicích-Mokropsech. Úvodní slovo pronese Jana Zelinková. Výstava bude zpřístupněna
veřejnosti od 19. srpna - 8. září 2018 denně od 10-12 a 13-17 hodin.
Akce probíhá pro záštitou města Černošice.

Vážení milovníci dobré muziky, především rock´n´rollu a country, i letos pro vás připravilo
Město Černošice BUKIFEST. Tento již 9. ročník jistě nezůstane pozadu za ročníky předchozími. Vězte, že program bude nabitý.
Festiválek zahájí nejen „bukifestová“ hvězda, paní Jitka Vrbová s Honzou Frühwirtem.
Pak nás osvěží kapela Slapdash v rytmu
rockabilly (kdo by nechtěl čekat až do září,
tak doporučujeme navštívit řevnický festival
Rockabilly CZ Rumble 28. 7. 2018 v Lesním
divadle). Poté nastoupí Nové struny s tramp
swingem (mohli jste vidět a slyšet např. na černošickém jazzovém festivalu) a závěr obstará
Pepa Pilař & Classic Rock'n'Roll Band, který
byl v loňském roce uveden do Síně slávy českého rock´n´rollu. Celému večeru pak propůjčí svůj sametový hlas pan Milan Schmidt,
známý a oblíbený moderátor Country Radia.
Předprodej vstupenek a rezervace míst
bude zahájen v pátek 10. srpna v černošickém Club Kině a bude pokračovat vždy v otvíracích hodinách Club Kina: St - Čt: 16.00
- 21.00, Pá - So: 16.00 - 02.00, Ne: 15.00
- 20.00. Cena vstupenek: 180 Kč v předprodeji (v případě vašeho zájmu lze zároveň
rezervovat i místo k sezení), 220 Kč v den konání koncertu.
Pavel Blaženín, Magdaléna Voldřichová
Michaela Voldřichová
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Černošická Mariánská pouť
Kdy: 11. a 12. srpna
Kde: náves u kostela a v Komenského ul.
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční ve dnech 11. a 12. srpna na návsi
u kostela Nanebevzetí Panny Marie a v Komenského ulici. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, pohádky pro děti a mnoho dalších

umělců, kteří se budou střídat na pódiu vedle
kostela.
Příznivci vážné hudby a Černošické komorní filharmonie se mohou těšit opět na nedělní
koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Tentokráte ČKF s Pražskými pěvci uvedou tato
díla: W. A. Mozart - Mše D dur, J. Černohorský

Okénko do světa spisovatelů

Dnes tipy na autory od písmene D
Válečné romány:
Denemarková, Radka – P
 eníze od
Hitlera;
Dudová, Gita – Život nebyl žádná nuda
Romány pro ženy:
Deveraux, Jude;
Dubcová, Naďa

– Laudetur, J. D. Zelenka - In exitu Izrael, Magnificat a G. Verdi - Ave Maria.
Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych
rád upozornil na možnost stánkového prodeje
na řemeslném jarmarku.
Pokud nemáte ještě naplánovanou dovolenou, tak si zapište datum poutě do diáře. Těšíme se na Vás 11. a 12. srpna.
Pavel Blaženín

Špionážní romány:
DeMille, Nelson;
Dietrich, William

Fantasy literatura:
Dick, Philips K. – Muž z vysokého
zámku

Lékařské romány:
Denker, Henry;
Dreyer, Eileen – Mozková smrt

Historické romány:
Daněk, Oldřich;
Davisová, Lindsey;
Doherty, Paul

Humorné romány:
Devátá, Ivanka;
Dousková, Irena,
Doušová, Gabriela

Detektivní romány:
Deaver, Jeffery;
Dexter, Colin;
Dovrtělová, Miluše;
Dán, Dominik

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BRABENEC, Jiří: Řeka osudu – historický román
o životě kronikáře Václava Hájka z Libočan vykresluje
zároveň obraz života v Čechách v první polovině 16.
století;
DOUSKOVÁ, Irena: Rakvičky – česká vtipná novela
o krátké prázdninové cestě;
EIDLER, Petr: Na šábes se nevraždí – česká
detektivka;
ENGER, Cecilie: Matčiny dary – poutavý autobiografický román norské autorky přináší neobyčejný pohled
na intimní historii jedné rodiny v průběhu několika desítek let;
GREEN, John: Jedna želva za druhou – hluboký osobní příběh o lásce, vytrvalosti a síle ryzího
přátelství;
GREY, Iona: Dopisy, které nikdo nečetl – příběh
velké lásky odehrávající se v Anglii za 2. světové války, která dva lidi spojila a následně na dlouhá desetiletí
rozdělila;
HENDRICKS, Greer, PEKKANEN, Sarah: Manželka mezi námi – psychologický román o manželství,
zradě a nebezpečných pravdách;
HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka: Pohlednice z kavárny – kniha nás zavede na terasy francouzských
kaváren;
HŮLOVÁ, Petra: Stručné dějiny Hnutí – fiktivní román o Hnutí, které je možno vydávat za odnož feministického nacismu;
JACOBS, Anne: Panský dům. Počátek rodinné
ságy – první díl historické ságy o německé průmyslnické rodině a jejich služebnictvu;
LASICA, Milan: Dopisy Emilovi – kniha humorných
povídek, psaných formou dopisů fiktivního obyvatele
domova důchodců;
MINIER, Bernard: Mráz – první díl francouzské bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem;
NIEDL, František: Čekání na nekonečno – čtivý
společenský román, odehrávající se v roce 1985;
SMITH, Wilbur: Čas zemřít – dobrodružný příběh ze
žhavé Afriky;

TAJOVSKÁ, Iva: Odpusť, že jsem se vrátil – román
z konce 1. světové války, příběh jedné východočeské
rodiny;
TAYLOR, Patrick: Doktore, to se ti povedlo – humorný román;
VALMORBIDA, Elise: Madona z hor – společenský
historický román
Naučná literatura:
ALIX, Jean-Claude: Jde o vaši stravu – přírodní léčitel radí, jak si zajistit dlouhý a zdravý život veganským
stravováním. Kuchařské recepty v knize;
BÍNA, Jan: Města a městyse Čech, Moravy a Slezska – v České republice máme v současné době 605
měst a 226 městysů. Hlavním cílem této knihy je přispět k obecné známosti toho, o které obce se jedná,
dalším cílem je sídelně zeměpisné představení každého města a městyse;
CÍLEK, Roman: Běda tomu, kdo vyčnívá z řady –
osudy lidí, kteří se stali obětí komunistických represí na
konci 40. a na začátku 50. let;
DÄNIKEN, Erich von: Poselství z roku 2118 – známý záhadolog a ufolog přemýšlí nad schopnostmi
a úmysly mimozemských civilizací;
PADEVĚT, Jiří: Za dráty: Tábory v období 19381945 na území dnešní České republiky – autor postupuje svojí tradiční metodou místopisného průvodce
a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na
kterých zřídila nacistická okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace
politických odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil;
POHLREICH, Zdeněk: Prostřeno bez servítků
– zkušený český kuchař představuje předpisy na přípravu moderních, odlehčených a vynikajících pokrmů
podle původních českých receptů.
Novinky v dětském oddělení:
DEARY, Terry: Švindlova uličnická akademie. Geniální plán – dobrodružný příběh pro starší děti;
FLANAGAN, John: Bratrstvo. Umrlčí tváře –
fantasy;

HERGÉ: Tintinova dobrodružství. Míříme na Měsíc
– komiks;
KNEBLOVÁ, Hana: Počty pro předškoláky – knížka
veselých ilustrací pomáhá předškolákům s počítáním
a orientací v prostoru;
Učíme se číst s Josefem Ladou – slabikář pro začínající čtenáře;
LEBEDA, Jan: Nové pohádky skřítka Medovníčka
– další povídání o skřítkovi, který pomáhá všem zvířátkům v lese;
MIKULOVÁ, Michaela: Chodit po špičkách – příběh třináctileté dospívající dívky, knížka psaná formou
deníku;
SOCHA, Vladimír: Neznámí dinosauři – encyklopedie méně známých dinosaurů, pro děti od 10 let;
ŠRÁMKOVÁ, Jana: Bratři v poli – knížka o přátelství
dvou zvířátek, pro děti od 5 let;
ŠTÁCHOVÁ, Helena: Hurvínkovy narozeniny – veselé pohádkové příběhy o Hurvínkovi;
ŠVARC, Josef: Jak to chodí: 8 oblíbených povolání – populárně naučná publikace pro děti.

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

Otevírací doba o prázdninách:
Otevírací doba o prázdninách zůstává stejná
jako během roku. Přeji všem čtenářům pohodové a příjemné léto!
Irena Šilhánková,
knihovnice

inzerce
Mateřská škola Černošice Mokropsy Topolská
přijme na celý úvazek zaměstnance
na pozici uklízečky.
Pro další informace volejte 602 370 636.
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Prodám hrob ze žuly v urnovém háji
v Černošicích u kostela.
Bližší údaje na tel.: 737 538 493

inzerce
Sportovní klub Černošice pronajme od 1. 10. 2018
- nebytový prostor 45 m2
sociální zařízení a dvě místnosti
- byt 2+kk o velikosti 54 m2
informace p. Slapnička 603 833 552,
Jůzek 736 235 987

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

Otevřeno denně 9.00-19.00 hod. (na objednání)
Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 730 899 322

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu.
Tel.: 773 484 056

Gynekologie Dobřichovice
hledá

zdravotní sestru
Info na tel. čísle 606 280 269
MUDr. Alena Hujová
Truhlářství Hložek
zakázková výroba
kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

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
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STAVEBNÍ PRÁCE

- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
- děláme i drobné opravy - „hodinový manžel“
Kontakt: 608 72 50 84
29
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MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

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

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

 ZŠ MOKROPSY, ZŠ KOMENSKÉHO
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení
 písničky si sami vybíráte

 žádné stupnice, žádné etudy
 první 2 hodiny výuky nezávazné

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, MACH A ŠEBESTOVÁ, TŘI ČUNÍCI,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, NAJEDNOU, DÍVÁM SE DÍVÁM, JOŽIN Z BAŽIN,
SOFIA, CESTA, FADED, PIRÁTI Z KARIBIKU, HALLELUJAH.
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail:
info@pavelhokr.cz
tel.:
608 745 262

AUTO
PNEU

www.pavelhokr.cz

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

ítidla
Moderní sv
í zahradu
pro modern
Prodej zahradních a interiérových svítidel,
LED žárovek a LED dekorací, venkovních fontán.
S výběrem vám rádi poradíme,
provedeme návrh, montáž i následný servis
Vybrat a nakoupit můžete ve vzorkovně
(Kutnohorská 1013, Černošice; tel. 775 300 073)
nebo na našem e-shopu: www.led-zahrada.cz

Instalatérství Nikolský

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

veškeré instalatérské práce:

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

4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823 1
pesata_inzert_02:Sestava

tel.: 25123:30
643
29.10.2012

266
Stránka

AUTODOPRAVA KAREL PEŠATA
nabízí:
kontejnerovou dopravu
odvoz suti a nepořádku

likvidaci odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

Objednávky na tel.: 737 880 333
Karel Pešata, Karlštejnská 1510, 25228 Černošice
kpdoprava@seznam.cz
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PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
PRACOVNÍK/-CE PRO ODEČTY
VODOMĚRŮ

inzerce

Na plný nebo částečný úvazek nebo dohodu. Nejlépe se odečítá po
večerech a o víkendech, to jsou lidé doma. Požadujeme
spolehlivost, zodpovědnost, dobrou fyzickou kondici (i důchodce).

MONTÉR / MONTÉRKA VODOVODŮ
A KANALIZACÍ

Plný pracovní úvazek. Odborné vyučení výhodou (např. instalatér,
zámečník, topenář, svářeč aj.). Spolehlivost, pracovitost,
bezúhonnost, řidičský průkaz. Zaučíme.

TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA

Absolvent Ústavu technologie vody VŠCHT, FAST-vodní
hospodářství a příbuzné obory. Řidičský průkaz nutný.

NABÍZÍME

Dobré platové podmínky + zaměstnanecké výhody stabilní
společnosti (25 let na trhu). Příjemný pracovní kolektiv. Nástup
možný ihned.

27(9ġ(12'(11Ď±
VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 

www.lunaexpres.cz

AQUACONSULT, s.r.o., Černošice, Dr. Janského 953, tel.
251 642 213, CV možno zaslat na vlcek@aquaconsult.cz

tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz

PLAVÁNÍ OD ZÁŘÍ 2018
…přijímáme přihlášky do kurzů:

Kojenecké a batolecí plavání
- bazény Černošice a Dobřichovice

Plavání předškoláků
- bazény Černošice a Dobřichovice

Plavání školáků
- bazén Dobřichovice

●●●●●●●●●●●●
KROUŽKY OD ZÁŘÍ 2018
… přijímáme přihlášky na všechny kroužky
… kompletní přehled je na našem webu

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

Stanislav Bendík

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

mobil:
www.z

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

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

! NOVINKA ► Výtvarné tvoření
► Fyziohrátky

www.ottomanek.cz

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
31
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TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

32

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

inzerce

612%/(628ÝÀ7
ZA PRAHOU

Nejenom byt,
DOHSŉHGHYåtP
PtVWRSURçLYRW
variabilní velkorysé byty

osobitý architektonický

YFHQWUXňHYQLF

YìKRGQpÀQDQFRYiQt

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

projekt

YĀHWQėSRUDGHQVWYt

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

Lekce Pilates
Přijďte si zacvičit i o letních prázdninách.
Lekce jsou v hodné pro začátečníky i pokročilé,
cvičíme ve skupinkách max. 7 klientek,
což zajišťuje individuální přístup.

Prodejna řeznictví v Černošicích přijme šikovné:

PRODAVAÿKY / PRODAVAÿE

Na lekce je třeba se objednat telefonicky nebo mailem.
Prostory studia jsou klimatizované!

(fixní mzda + bonusy + stravenky)
a

Těšíme se na vás!

ŐEZNÍKA/ ŐEZNICI

Karolína Mrázová
Tel. 602 836 226
Mail: pilates-cernosice@seznam.cz
www.pilates-cernosice.cz

(mzda dle zkušeností a praxe + stravenky)
Pro více informací volejte: 725 263 697
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PŘIJÍMÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
na částečný nebo plný úvazek na tyto pozice:
číšník, servírka, barman, vrchní číšník, recepční,
noční recepční, pomocná síla, úklid, pokojská
E-mail: obchod@panskazahrada.cz

Tel.: 602 44 98 98

www.panskazahrada.cz
Anežky České 432, Dobřichovice
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Have
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Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř

Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz

NOVÁ RESTAURACE

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

v Dobřichovicích

Ï Moderní otevřená kuchyně a vlastní udírna, domácí speciality
Ï Dva salonky pro uspořádání soukromé oslavy pro 10-80 osob
Ï Skvělé místo pro pořádání svateb
Ï Příležitost zažít vysněný svatební obřad na ostrově u Berounky
Ï Novomanželské apartmá se soukromou terasou
Ï Ubytování v moderně zařízených pokojích 4**** hotelu
Ï jídla s sebou v profesionálním neprodyšném obalu

www.panskazahrada.cz
Anežky České 432, Dobřichovice
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