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Občanská akademie uvádí…

Radkin Honzák
opět v Černošicích

NINA VAN HORN (FR, USA)
Kdy: neděle 17. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Francouzsko-americká zpěvačka NINA VAN
HORN, která získala v Německu a ve Francii za
své album „Seven Deadly Sins“ ocenění „Nejlepší blues elektric CD“ a v USA titul „Nejlepší
ženský výkon“ - přijíždí se svým triem v rámci
krátkého evropského turné potřetí do Česka
a na Slovensko!
Nina znovu přiveze oblíbený koncertní program, v němž zpívá písně slavné Niny Simone.
A proto neváhejte a přijďte v neděli 17. 3. od
20.00 do Club Kina, kde bude vystupovat se
svým triem. Vstupné v předprodeji v Club Kinu za
200 Kč. A na místě před koncertem 250 Kč.
Pavel Blaženín

Koncert
Pražských Pěvců
Kdy: sobota 30. 3. od 18 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V sobotu 30. 3. v 18 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie Stabat Mater F. Poulanca v podání
Pražských Pěvců pod vedením Stanislava Mistra.
Zlevněné vstupné v květinářství u nádraží, Karlštejnská 252. Děkuji městu Černošice a farnosti Třebotov za podporu koncertu.
Václav Polívka

FOTO: archiv interpretky

-- Písně Niny Simone zazní
v podání Niny Van Horn. --

FOTO: Tomáš Šobr

Kdy: neděle 24. 3. od 18 hodin
Kde: Club Kino
Psychiatr Radkin Honzák se opět vrací do našeho města, tentokrát v přednášce, kterou pořádá město Černošice ve spolupráci s Akademií Černošice. Je to řečník, který dokáže i to
nejvážnější téma přednést vtipně a humorně.
Jak to bude tentokrát, když hlavním tématem
bude sám humor?
Stačí si rezervovat místo na stránce akademieCernosice.cz a dostavit se v neděli 24. 3.
2019 v 18 hodin do Club Kina.
Podle pana doktora je smích velice zdravý.
Snižuje stres, zlepšuje imunitu, umožňuje lepší relaxaci, zklidňuje organismus, tlumí bolest,
ale má i psychosociální účinky, sbližuje lidi,
otupuje hrany agresivity, činí společenství pevnější a odolnější.
Karel Čapek říká, že humor je něco jako pohled na svět obráceným dalekohledem, který
problémy zmenšuje. Humor není jen smát se,
humor je lépe věděti. Humor se nerodí z klidu
a dobrého rozpoložení, ale někdy i z nouze
a bolesti, které pomáhá překonávat.
Poslechněme si pana doktora Honzáka,
jaký je jeho pohled na humor a nechme se
přeléčit nejen smíchem, ale i inspirovat jeho
pohledem na život.
Václav Vojtěch

inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
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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

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

ZAPŮJČENÍ PŘÍVĚSU ZDARMA
k nákupu u nás

www.rokal.cz

STAVEBNINY
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Jednou větou...

FOTO: Petr Kubín

• Série kontrol pokračuje - odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
ohlásil a dne 30. ledna 2019 provedl kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Černošice. V tomto případě se
jednalo zřejmě o kontrolu na podnět týkající se
vydávání čísel popisných pro nové domy a také
vyřizování žádostí o informace podle zákona
106/1999.
• Britský list The Guardian v neděli 3. února
zveřejnil článek „Local council‘s guilty verdict
turns up heat on Czech PM Babiš“ o rozhodnutí Městského úřadu Černošice ve věci premiéra Andreje Babiše, ve kterém uvedl, že
se jedná o první českou instituci, která jeho
střet zájmů potvrdila, a že toto rozhodnutí
může ovlivnit budoucí postoj Evropské komise
ohledně evropských dotací vyplácených společnosti Agrofert. O článku informovala Česká
tisková kancelář a velká část českých médií.
O rozhodnutí černošického úřadu a kauze českého premiéra se psalo i v japonských Japan
Times.
• Budoucím otevřením Mateřské školy Husova
se kapacita v Černošicích zvýší z 212 míst na
celkových 284 (bez soukromých školek): MŠ
Karlická: 100 (4 třídy), MŠ Barevný ostrov: 78
(3 třídy), MŠ Topolská: 34 (2 třídy), a nově MŠ
Husova 72 dětí (3 třídy). Předpokládáme, že
pro příští školní rok budeme schopni místa nabídnout i tříletým dětem, jak si město stanovilo
jako cíl. Přijímací řízení bude opět na základě
trvalého bydliště a věku dítěte.
• Nově každé pondělí v době od 13 do 17
hodin úřaduje v Černošicích sociální pracovnice Jana Blehová, a to v klubovně Domu
s pečovatelskou službou, Vrážská 1805. Poskytuje poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, především v oblasti dávek, péče
o blízkou osobu nebo sociálních a návazných
služeb. Dále vydává parkovací průkazy pro
vozidla přepravující těžce zdravotně postižené osoby. Pro bližší informace a případné
sjednání schůzky kontaktujte Bc. Janu Blehovou, tel.: 221 982 249, 724 277 640, email:
jana.blehova@mestocernosice.cz.

-- Mateřská škola v Husově ulici bude v provozu od září 2019. --

• Výběr důležitých bodů ze zasedání zastupitelstva 31. ledna 2019:
- byl schválen prodej městského pozemku
v prostoru železniční trati u hradla Kosoř za
1,2 mil. Kč do rukou SŽDC
- nebyl schválen souhlas města s umístěním
nové betonárny do území pro nerušící výrobu
na břehu Berounky vedle stávající betonárny (ta
musí ukončit činnost)
- nová školka se bude jmenovat „Mateřská
škola Husova“ (i tak děkujeme za další návrhy
v anketě na FB)
- zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním
o možném odkoupení prostoru pro rozšíření zázemí městského sálu v objektu Centra Vráž (95
m2, dle posudku cena 2,9 mil. Kč vč. DPH)
• V rámci „Tématu“ byla na zastupitelstvu diskutována minulost, současnost i budoucnost
Mokropeského statku. Bylo dohodnuto (bez
usnesení), že vedení města osloví Archeologický ústav v rámci přípravy průzkumu a demolice těch částí starých staveb v prostoru
statku, které nelze zachovat. Byl také představen, jako jedna z možností budoucího využití,
projekt na výstavbu komunitního prostoru pro
vzájemné setkávání, společné tvoření, občerstvení, slavnostní události apod. V části statku

FOTO: Petr Kubín

by měly být i v budoucnosti byty ve vlastnictví
města, v dnešním počtu nebo větším (v novém
objektu).
• Černošický chovatel P. Janoušek získal na
světově nejvýznamnější výstavě drobných zvířat v Dánsku jednu z hlavních cen za svého
vystaveného králíka havanovitého. Informaci
nám zaslal tajemník Ústřední odborné komise
chovatelů králíků Českého svazu chovatelů.
Gratulujeme!
• Místní spolek včelařů letos oslaví 105. výročí svého založení. Na únorové valné hromadě
přijal další dva členy a celkem jeho více než 50
členů obhospodařuje zhruba 500 včelstev.
• Dobrá zpráva ze začátku února v původním
úřednickém znění: „Žádost o podporu projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131
s názvem Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence
v technických a řemeslných oborech prošla
úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj
ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP
k financování.“
Zveme Vás na prezentaci studie veřejných
prostranství města Černošice zpracovanou
SUM.architekti - arch. František Štáfek, a to
ve středu 3. dubna v městském sále v Centru Vráž, začátek v 18:30. Po prezentaci
bude prostor pro diskuzi, které se zúčastní
i vedení města. Jaká je vize budoucí podoby
nádraží, hlavního i vedlejších center města, okolí řeky v Černošicích i Mokropsech
a dalších míst? Jaký by měl být charakter
Černošic, podle jakých principů a z jakých materiálů by se měla budovat veřejná
prostranství?
Filip Kořínek, starosta
/Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

-- Mokropeský statek --
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Kritika Černošic z úst premiéra Andreje Babiše
Premiér A. Babiš v rozhovoru pro Novinky.cz
6. února 2019 zpochybnil kvality Městského
úřadu Černošice i skutečnost, že jeho střet zájmů by mohl být přestupkem, jak vyplývá z rozhodnutí Odboru přestupků MěÚ Černošice na
základě podnětu Transparency International
z 3. 8. 2018. Protože se kritika dotýká dobrého
jména úřadu a jeho zaměstnanců, Městský úřad
na svém webu zveřejnil níže uvedené vyjádření.

Část rozhovoru premiéra A. Babiše
pro Novinky.cz 6. února 2019
Černošický úřad ale nějak rozhodl. I ten je
podle vás zkorumpovaný?
Prosím vás, jak může úřad, který má pár zaměstnanců, rozhodovat o takto komplikované
záležitosti.
Takže to rozhodnutí zpochybňujete.
Je to absurdní. Úřad v Černošicích by měl spíš
organizovat úklid sněhu. Plus stavební povolení,
nevím, co tam všechno řeší. Místo toho rozhodují o takové kauze.
Před rozhovorem jsem si volala se starostou

Černošic. Říkal, že podle něj jsou úředníci
dostatečně proškolení ohledně přestupků
a že to dokážou rozhodnout zodpovědně.
To je přestupek, jo? Překročení rychlosti v obci
Černošice je přestupek. Toto rozhodně není
přestupek. Mám pocit, že pan starosta neví,
o čem mluví.

Vyjádření Městského úřadu
Černošice ze dne 6. února 2019
Městský úřad Černošice má na výkon státní
správy zhruba 170 pracovníků a na samosprávu
města zhruba 60 pracovníků. Většina státní správy, včetně agendy Odboru přestupků, je vykonávána na pražském pracovišti v Podskalské ulici,
které je přímým nástupcem bývalého okresního
úřadu Praha-západ a spravuje obdobně velké
území čítající 79 měst a obcí. Úředníci zajišťují
výkon státní správy tak, jak ukládá zákon. Úředníci mají příslušné zkoušky odborné způsobilosti a jsou pro danou práci kvalifikovaní.
To, že jednání v rozporu se zákonem o střetu
zájmů je kvalifikováno jako přestupek, který projednává obec s rozšířenou působností (ORP) dle

místa bydliště příslušného veřejného funkcionáře, je stanoveno přímo tímto zákonem, který projednal a schválil Parlament České republiky.
Po obdržení podnětu od Transparency International náš Odbor přestupků pana premiéra A. Babiše prostřednictvím jeho právního zmocněnce
informoval, že jako poslanec má dle zákona právo požádat, aby náš úřad věc předal Mandátnímu a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny
ČR. Tuto možnost pan premiér nevyužil a věc tak
zůstala v řešení Městskému úřadu Černošice.
Chápeme, že dopady zákona mohou být pro
pana premiéra nepříznivé, nicméně kritiku za to
nelze směřovat na naše úředníky, jejichž jedinou
povinností je podle zákona postupovat a řídit se
jím. Je povinností našeho úřadu přijaté podněty
na spáchání přestupku posuzovat a případně
zahájit správní řízení. Jakýkoliv jiný postup by
znamenal, že náš úřad neplní řádně své zákonné povinnosti. Na činnost Odboru přestupků dohlíží Krajský úřad Středočeského kraje, který je
současně odvolacím orgánem, kterému přísluší
pravomoc v případě odvolání naše rozhodnutí
přezkoumat.

Pokračování rekonstrukce hlavní silnice
Od 1. 4. 2019 plánuje firma M-Silnice, která
pro Středočeský Kraj provádí rekonstrukci silnice II/115 (Vrážské a Dobřichovické ulice),
zahájení oprav dalšího úseku. Tentokrát bude
uzavřena část silnice od Kladenské k Havlíčkově ulici. Tato uzavírka se opět dotkne
mnoha obyvatel, protože objízdné trasy pro
osobní automobily a autobus povedou po
místních komunikacích. V současné době
připravují projektanti zhotovitelské firmy podklady pro projednání objízdných tras. K prvním návrhům jsme měli mnoho připomínek.
Objízdné trasy tak nejsou dosud schválené

a proto níže uvedený návrh ještě může doznat
změny.
Dosavadní koncept objízdných tras vychází
z předpokladů, že objížďka pro osobní automobily na Vráž povede zejména Karlickou ulicí a v opačném směru do Černošic Lidickou
a Kladenskou ulicí. Pro průjezdní dopravu a nákladní auta zásobování bude objížďka značená
ulicemi Dr. Janského a Slunečnou. Pro všechnu ostatní nákladní dopravu bude objížďka
mimo Černošice. Autobus bude jezdit na Vráž
Karlickou ulicí, zřejmě již odspodu (od Riegrovy
ulice) a zpět na hlavní se napojí Havlíčkovou uli-

cí a ve směru dolů využije objížďku pro osobní
auta, která povede zřejmě Mokropeskou, Domažlickou, Lidickou a Kladenskou ulicí zpět na
hlavní silnici. Osobní auta na Vráž budou jezdit
z Vrážské ulice pravděpodobně do ul. V Rybníčkách (ale alternativně je projednávána i trasa
Stulíkovou ulicí), Karlickou do Havlíčkovy ulice
(alternativně do Tyršovy) a zpět na Vrážskou.
Přesnější vedení objízdných tras bude uveřejněno až v příštím čísle Informačního listu, kdy
by měly být trasy již projednány a schváleny.
Jiří Jiránek

Poplatek za komunální odpad musí být uhrazen do 31. března
Splatnost poplatku za komunální odpad je do
31. 3. 2019 a platí pro všechny obyvatele i vlastníky „neobydlených“ nemovitostí v Černošicích.
Pokud u Vás nenastala nějaká změna, platební
údaje jsou stejné jako v minulých letech.
Sazby poplatku jsou stanoveny na základě
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
a Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2015
kterou najdete na webu města.
Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích

trvalý pobyt, činí poplatek 600 Kč/osoba/rok.
Pro fyzickou osobu, která má ve městě ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek
600 Kč/objekt/rok.
Všechny poplatky lze hradit převodem na účet
města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na
poště. Na webových stránkách města v sekci fi-

nančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka "Přehled plateb, termínů a účtů", kde
jsou uvedeny veškeré potřebné obecné údaje pro
platby, s výjimkou přiděleného variabilního symbolu. Pokud nemáte Vaše platební údaje k dispozici, kontaktujte finanční odbor - paní Ovečkovou,
dagmar.oveckova@mestocernosice.cz.
Dagmar Ovečková, finanční odbor

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 13. 3. 2019 v městském sále na Vráži. Začátek v 19.00.
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4

z radnice

Zprávy
z městské
policie
Zraněná osoba
Dne 8. 2. 2019 v 19:50 hod. byla Městská policie Černošice požádána o asistenci u zraněného muže v ul. Na Vyhlídce v Dobřichovicích,
který si při venčení dvou psů zlomil nohu. Po
příjezdu na místo byla již RZS na místě, ošetření však znemožňovali psi zraněné osoby, kteří vrčeli a štěkali a bránili jakkoliv se ke svému
pánovi přiblížit. Za pomoci majitele se strážníkům podařilo psy zklidnit, odvést kousek stranou, čímž bylo možné začít zraněného muže
ošetřovat a naložit do sanitního vozu. Zasahující strážníci se telefonicky spojili se synem
majitele, který už byl na cestě, kde si po svém
příjezdu zvířata odebral. Strážníci následně synovi pomohli s převozem psů do obce Všenory. Zraněný muž byl poté záchrannou službou
převezen do nemocnice k dalšímu ošetření.

Tonoucí pes
Dne 7. 2. 2019 ve 13:44 se na naši městskou
policii obrátila o pomoc žena, která uvedla, že
se jejímu psu podařilo v blízkosti mokropeského hřiště spadnout do řeky, ze které nemůže
vylézt. Na místo ihned vyjela hlídka strážníků,
kteří zjistili, že pes je zhruba dva metry od břehu a drží se pouze předními tlapkami na ledu,
který se pod ním probořil. Hlídka přivolala jednotku SDH Mokropsy. Vzhledem k okolnostem
se jeden ze strážníků pokusil o vytažení psa za
pomoci ženou přivolaného přítele ještě před
příjezdem hasičů. Toto se podařilo a pes byl

FOTO: archiv MP Černošice

i přes dobrovolné částečné vykoupání strážníka v ledové vodě z řeky vytažen. Šťastná majitelka poděkovala za záchranu a ihned odjela
domů psa vysušit a zahřát.

Odpočívající labuť
Hlídka městské policie přijala známení o zřejmě zraněné labuti na poli poblíž krajské komunikace směrem na Radotín. Po příjezdu na
místo nebylo na labuti viditelné žádné poranění.
Strážníci se telefonicky spojili se záchrannou
stanicí volně žijících ptáků, kde bylo strážníkům sděleno, že s největší pravděpodobností
labuť na místě pouze odpočívá, případně se
krmí, a v této roční době to není nic výjimečného. Zároveň dostali strážníci radu, kde bylo
doporučeno, aby se pokusili labuť přimět ke
vzlétnutí, a to rychlým přiblížením. Pokud by se
toto nedařilo, byla by labuť pravděpodobně vysílená nebo zraněná a na místo by přijel někdo
z pracovníků záchranné stanice. Při pokusu
o bezprostřední přiblížení se k labuti tato na nic
nečekala, rozběhla se, roztáhla křídla a odletěla pryč. Podobné oznámení přijala hlídka MP
v následujících dnech ještě několikrát.
Otmar Klimsza, ředitel MP Černošice

Vyhodnocení činnosti Městské policie Černošice za rok 2018
V roce 2018 vykonávala Městská policie Černošice zpočátku svoji činnost v počtu 16 strážníků,
kdy v průběhu roku došlo k několika odchodům
našich kolegů, a tak více než polovinu roku byl početní stav naší MP ve 13 lidech. Bohužel se zatím
nepodařilo tento stav navýšit, nicméně si myslím,
že tento personální podstav se neprojevil na výkonu a kvalitě odváděné práce strážníků v ulicích.
Výkon činnosti byl prováděn ve městě Černošice,
Dobřichovice a obcích Kosoř, Třebotov, Karlík,
Řitka a Hlásná Třebaň, kde MP zajišťovala zejména dohled nad dodržováním místních záležitostí
veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek
a nařízení obcí, na dodržování občanského soužití, dohlížela na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se ve
spolupráci s PČR na prevenci kriminality a předcházení páchání přestupků, zajišťovala kulturní,
sportovní a společenské akce, spolupracovala
při zajišťování dopravních nehod, požárů a jiných
kalamitních situací a rovněž se podílela na dalších
úkolech spojených s činností městské policie,
které jim byly uloženy představiteli jednotlivých
obcích. Ke dni 31. 12. 2018 byla ze strany obce
Hlásná Třebaň ukončena veřejnoprávní smlouva,
kde nyní slouží Městská policie Řevnice.
Městská policie Černošice eviduje celkem
4291 událostí za rok, což je průměrně cca 12
událostí denně. V průběhu roku 2018 bylo při
provádění hlídkové činnosti strážníků Městské
policie Černošice zjištěno celkem 1452 případů přestupkových jednání. Přestupků v dopravě
1295, přestupků proti majetku 20, přestupků
proti občanskému soužití 5, přestupků proti pořádku ve státní správě (porušení vyhlášky nebo
nařízení města či obce) 122, přestupků proti veřejnému pořádku 6, ostatních přestupků 4.
Bylo vypsáno celkem 654 výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku a strážníky
bylo řešeno celkem 10 vraků vozidel. Z toho v 5
případech se strážníkům podařilo přimět majitele
vraků k odstranění vozidla. Ve zbylých případech

byla věc oznámena vlastníkům komunikace k dalšímu opatření.
V rámci Příkazního řízení bylo uloženo celkem
1197 pokut, 8 napomenutí a celkem 255 skutků
bylo oznámeno příslušným správním orgánům
pro podezření ze spáchání přestupku.
V roce 2018 strážníci přijali celkem 1757
oznámení občanů týkajících se žádostí o pomoc,
o podezřelých osobách nebo vozidlech, volně
pobíhajících nebo zraněných či uhynulých zvířat,
dopravních nehodách, nálezech věcí, poruchách
a závadách a v neposlední řadě oznámení možných protiprávních jednání. Bylo provedeno 171
odchytů zvířat (převážně psů a koní). Strážníky
bylo v 53 případech oznámeno PČR důvodné
podezření ze spáchání trestného činu. Dále bylo
provedeno celkem 987 kontrol osob, vozidel, objektů a veřejně přístupných prostranství, kde by
mohlo docházet k protiprávnímu jednání. Celkem
byla zjištěna 2 odcizená vozidla, 2 pohřešované
nebo hledané osoby, v součinnosti s PČR bylo
zadrženo a PČR předáno 12 osob podezřelých
ze spáchání trestného činu, 7 osob bylo přistiženo při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Nebyl zaznamenán žádný fyzický útok na strážníky.
V 260 případech byla Městská policie Černošice požádána o součinnost PČR, HZS (případně
SDH), záchrannou službou, správním orgánem
nebo soudem, pečovatelskou službou, případně
městem či obcí. Jednalo se převážně o dopravní nehody, požáry, zabezpečení místa trestného
činu, pomoc při poskytování první pomoci a případného doprovodu záchranné služby do zdravotního zařízení, doručování dopisů apod.
V roce 2018 Městská policie Černošice pomáhala při pořádání několika sportovních nebo společenských akcích. Jednalo se převážně o zabezpečování veřejného pořádku a usměrňování
provozu na pozemních komunikacích. Největší
z těchto akcí byl bezesporu každoroční průvod
Karla IV., Mokropeský masopust nebo cyklistický
závod Trans Brdy. Zároveň bylo v rámci prevence

kriminality provedeno několik besed v MŠ a ZŠ,
kde kromě povídání byla strážníky předvedena
technika, výzbroj a výstroj, a v několika případech
i ukázky služebních zákroků. Dále po převážnou část roku se strážníci věnovali dopravnímu
dohledu nad měnícími se objízdnými trasami
a s tím spojených komplikací v dopravě. Zejména pak porušování zákazu vjezdu nákladních
vozidel, kontroly dopravního značení objízdných
tras a jeho oprav z důvodu častého zjištění neoprávněného přeházení, nebo odstranění tohoto
dopravního značení, ke kterému docházelo velmi
často.
V rámci zkvalitnění odborné způsobilosti se
několik strážníků zúčastnilo školení IZS, kde tématem byla hromadná dopravní nehoda včetně
autobusu s vězni s větším počtem zraněných
osob. Tohoto taktického výcviku se kromě naší
MP zúčastnily i jednotky hasičů, záchranné služby, PČR včetně zásahových jednotek PČR a Vězeňské služby.
V roce 2019 se Městská policie Černošice
zaměří na zkvalitnění svých služeb občanům
a budeme pokračovat ve zvyšování znalostí a dovedností jednotlivých strážníků, které jistě budou
ku prospěchu při každodenním plnění úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii. V rámci
hlídkové činnosti se zaměříme na dodržování
místních vyhlášek o veřejném pořádku, zejména
pak parkování na veřejné zeleni, bude i nadále
probíhat kontrola chodců při přecházení železničních přejezdů v době, kdy je to zakázáno a nadále se budeme zabývat dopravním dohledem
a kontrolou u posledních dvou etap rekonstrukce
krajské komunikace. Zároveň se budeme snažit
o doplnění tabulkových míst naší MP o nové kolegy. V neposlední řadě nás čeká stěhování do
nové služebny po dokončení rekonstrukce nové
radnice města.
str. Klimsza Otmar,
ředitel MP Černošice

5

z radnice

Ze 7. jednání Rady města Černošice (21. 1. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola Husova ulice, Černošice dodatek č.1 Příkazní smlouvy č. 330/2017
na zajištění výkonu TDI a koordinátora
BOZP
Rada města Černošice schvaluje uzavření smluvního dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě
č. 330/2017 se společností Vejvoda spol.
s r.o., IČ 61504815, kterým se snižuje odměna
za výkon TDI vzhledem ke snížení rozsahu provádění dodávek pro celkové dokončení stavby.
• Smlouva o dílo CES 10/2019 - Vypracování položkových rozpočtů k protipovodňovým opatřením
Rada města Černošice bere na vědomí
nutnost vypracování položkových rozpočtů pro
jednotlivá protipovodňová opatření; souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Šetelík & Oliva
s.r.o., IČO 28429036 pro vypracování položkových rozpočtů protipovodňových opatření za
cenu 62.500 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smlouvy o dílo CES 10/2019 na vypracování
položkových rozpočtů protipovodňových opatření mezi městem Černošice a společností Šetelík & Oliva s.r.o.
• „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ - změnové rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Rada města Černošice bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“, kterým
dochází k prodloužení termínu ukončení realizace projektu a přesunu alokovaných prostředků
do roku 2019.
• Revize protipožárních zařízení (pravidelná roční kontrola) dle § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 133/1985 Sb. v objektech
ve vlastnictví města Černošice - výběr
dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na Revize protipožárních zařízení (pravidelná roční kontrola)
v objektech ve vlastnictví města Černošice;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.o.,
IČ: 04234855, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na revize protipožárních zařízení
(pravidelná roční kontrola) dle § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 133/1985 Sb. v objektech ve
vlastnictví města Černošice za cenu bez DPH
70.180 Kč na dobu tří let; schvaluje uzavření
uvedené smlouvy č. 16/2019 se společností
HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.o., za cenu bez
DPH 70.180 Kč na dobu tří let.
• Prodej pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č.
6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod Vechtrem, Kupní smlouva č. 635/2018
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
zveřejněný záměr prodeje městských pozemků; 2) doručené nabídky k záměru prodeje
pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č. 6192/44,
oba v obci a k.ú. Černošice; souhlasí 1) s nabídkou Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ: 70994234, kterou odkoupí
městské pozemky parc.č. 6180/1 a parc.č.
6192/44 k.ú. Černošice za částku určenou
znaleckým posudkem a s přihlédnutím k ust.
§ 3b zák. č. 416/2009 Sb., v platném znění,
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1.170.516 Kč bez DPH, 2) s uzavřením uvedené kupní smlouvy č. 635/2018; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit prodej
pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č. 6192/44
k.ú. Černošice.
• Veřejné osvětlení ve Waldhauserově
a Třebotovské ulici - zpracování projektové
dokumentace z důvodu plánovaných úprav
vrchního vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Černošice bere na vědomí informace o chystaném rušení vrchního vedení
NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve Waldhauserově a Třebotovské ulici a potřebě zajištění funkčnosti veřejného osvětlení v této lokalitě;
souhlasí s cenovými nabídkami společnosti
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., IČ.: 48041122 na
zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení ve Waldhauserově ulici za cenu
23.000 Kč bez DPH a na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v Třebotovské ulici za cenu 24.000 Kč bez DPH.
Finanční odbor
• Nařízení odvodu příspěvkové organizaci
- ZŠ (IČ 61385158, Pod Školou 447, 252
28 Černošice) do rozpočtu města - oprava
usnesení R/06/13/2019 (změna termínu)
Rada města Černošice ukládá ZŠ Černošice 1) odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši
3.000.000 Kč (do 15. 2. 2019), 2) odvod do
rozpočtu zřizovatele ve výši 2.000.000 Kč (do
30. 6. 2019).
• Rozpočtové opatření č. 4 a změna rozpisu rozpočtu č. 4
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 4 a změnu rozpisu rozpočtu.
Odbor vedení města
• Objednávka benchmarkingových služeb
na rok 2019
Rada města Černošice schvaluje objednávku benchmarkingových služeb na rok 2019
u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR,
o.p.s., IČ 26187639 za cenu 35.000 Kč bez
DPH, tj. 42.350 Kč včetně DPH
• Program 3. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program 3.
zasedání zastupitelstva města.
• Návrh ČESPOLETu na úpravy nové knihovny v souvislosti s jejím pojmenováním po
Františce Plamínkové
Rada města Černošice bere na vědomí návrh Čespoletu na realizaci a umístění plastiky
Františka Plamínkové, dle podrobností v návrhu
Ivana Látala, vypracovaného v lednu 2019.
• Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Rada města Černošice souhlasí s podporou
akce „Vlajka pro Tibet“.
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 9. 1. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne
9. 1. 2019; komisi o předložení návrhů na úpravu řešení zeleně v chodníku podél ul. Vrážská,
mezi ul. Riegrova a Dr. Janského.

Úsek projektového řízení
a komunikace
• Nové vozidlo komunální techniky s alternativním pohonem - prodlení s dodáním
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí řešení prodlení s dodáním nového
elektromobilu (komunálního vozidla pro Odbor
technických služeb) dle uzavřené smlouvy CES
578/2017 v rámci dotace Národního fondu životního prostředí, výzvy č. 13/2016 tak, jak je
uvedeno v zápisu z jednání.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Zajištění dopravy pro seniory z Černošic pobyt na horách
Rada města Černošice schvaluje smlouvy o pronájmu dopravního prostředku CES
12/2019 a CES 13/2019 mezi městem Černošice a firmou K+K Autoservis Czech s.r.o, IČ
27401197 v celkové ceně 23.474 Kč s DPH,
v termínu 7. 6. - 17. 6. 2019 pro zajištění pobytu seniorů z Černošic na horách; souhlasí
s podpisem smlouvy č. 12/2019 a 13/2019 po
oboustranném schválení návrhů a doplnění jejich znění (formálních údajů vyznačených v textu,
tj. čísla usnesení, stav vozidla, počet kilometrů,
jmen řidičů apod.) osobou tímto zmocněnou zástupcem, a to zaměstnancem městského úřadu,
Miroslavem Strejček.
Odbor technických služeb
• Vyhodnocení - VZMR - Traktorová sekačka
s cepovým žacím ústrojím
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Traktorová sekačka
s cepovým žacím ústrojím“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Unikont
Group s.r.o., IČ 41193113, za celkovou nabídkovou cenu 417.000 Kč bez DPH (504.570 Kč
s DPH).
• Smlouva o odstranění odpadu č. CES
14/2019
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o odstranění odpadu č. CES 14/2019
s firmou Rumpold - P s.r.o., IČ 61778516 na
převzetí odpadu v překládací stanici v Mníšku
pod Brdy.
Dodatečně zařazené body
• Platový výměr ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných městem
Rada města Černošice schvaluje odměnu
ředitelům příspěvkových organizací, zřízených
městem Černošice.
• Zajištění podpory provozu počítačového
systému GINIS MUCZ
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MUCZ (CES 18/2019) mezi
městem Černošice a společností GORDIC spol.
s.r.o., IČ: 47903783, jejíž předmětem je zajištění podpory provozu systému GINIS MUCZ, za
cenu 262.050 Kč/rok bez DPH, a to ve znění.
• Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke
službě ASPI
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI CES

z radnice
č. 19/2019 se společností Wolters Kluwer ČR,
a.s., IČ: 63077639 za celkovou cenu 48.107
Kč bez DPH.
• Drobné stavební úpravy a výmalba v objektu Radotínská 1128
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou na drobné stavební úpravy a výmalbu
objektu Radotínská 1128 firmy Řezníček Karel,
IČ 73933210, ve výši 48.300 Kč včetně DPH;

schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 5, 2) dodatek č. 1 ke smlouvě CES 61/2016.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ulicích Mokropeská, Pod Slunečnou a V Dolích (žadatel Film Hunters, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení projektu Opavia ve
dnech 24. a 25. 1. 2019 v ulicích Mokropeská,
Pod Slunečnou a V Dolích dle žádosti ze dne 17.

1. 2019 pod podmínkou obvyklé úhrady záboru
veřejného prostranství a pronájmu části Sportparku Berounka.
• Dohoda o splátkách dlužné částky za vodné a stočné
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dohody o splátkách (CES 21/2019) dlužné
částky za vodné a stočné v celkové výši 30.201
Kč s panem P. K.

Z 8. jednání Rady města Černošice (4. 2. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - smlouva
CES č.43/2019 o dodávkách elektřiny
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy č. CES 43/2019 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN k zajištění příkonu pro sportovní areál u školy se společností
ČEZ ESCO a.s., IČ 03592880.
• Žádost o zřízení vyhrazeného trvalého parkovacího místa
Rada města Černošice bere na vědomí žádost Farní charity Neratovice o zřízení vyhrazeného parkovacího stání u provozovny v Černošicích
na adrese Dr. Janského č.p. 1639; nesouhlasí se zřízením jednoho vyhrazeného trvalého
parkovacího místa pro Farní charitu Neratovice
v Černošicích na parkovišti u mokropeské pláže z důvodu nedávno stanoveného parkovacího
režimu po dobu max. 2 hod.; navrhuje zřízení
jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro
Farní charitu Neratovice v podélném stání v ul.
Dr. Janského, které dříve sloužilo pro parkování
u pizzerie; souhlasí s odpuštěním poplatků za
zřízení vyhrazeného trvalého parkovacího místa
pro osobní automobil.
• Příkazní smlouva č. 35/2019 na výkon
funkce autorského dozoru projektanta - Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře do Mateřské školy v Husově ulici, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zajištění výkonu funkce autorského dozoru
projektanta na akci Dodávka a montáž nábytku
a mobiliáře do MŠ Husova ul. Černošice; schvaluje uzavření příkazní smlouvy CES 35/2019 se
společností ov architekti s.r.o., IČO 24758094
pro výkon autorského dozoru nad dodávkou
a montáží nábytku do MŠ Husova.
• Pořízení záložní radiostanice pro telemetrii pro vodojemy a úpravnu vod
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
záložní radiostanice RACOM pro telemetrii pro
vodojemy a úpravnu vod za 52.877 Kč s DPH;
schvaluje RO č. 9 na nákup radiostanice.
• Nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. pro město Černošice a další obce, jimi zřízené organizace
a další subjekty pro období od roku 2020
Rada města Černošice souhlasí 1) s přípravou
podkladů a uskutečněním burzovního obchodu
pro nákup zemního plynu a elektrické energie na
komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s., a to na období dvou let, tj. dodávky od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, 2) s tím, aby
město Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel při tomto společném nákupu elektrické
energie a zemního plynu i pro další města a obce
a jimi zřízené organizace a další subjekty.

• Úpravy vodárenského objektu ve Slunečné ulici - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na úpravy vodárenského objektu ve Slunečné ulici, která byla uveřejněna na webových stránkách, a současně bylo
osloveno pět vybraných společností; souhlasí
s nabídkou společnosti AQUACONSULT, s.r.o.,
IČO: 47536209, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na úpravy vodárenského objektu
ve Slunečné ulici za cenu 249.984 bez DPH;
schvaluje uzavření smlouvy (CES č.30/2019)
na úpravy vodárenského objektu ve Slunečné ulici mezi městem Černošice a společností
AQUACONSULT, s.r.o.
• Darování vybudovaného úseku kanalizačního řadu ve Fialkové ulici městu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy (CES 668/2018) s P. M. a K.
M., a V. Š., o bezúplatném převodu vybudovaného úseku řadu tlakové splaškové kanalizace
o délce 271,06 m a úseku řadu gravitační splaškové kanalizace o délce 5,68 m ve Fialkové ulici
do majetku města Černošice.
• Návrh na vyřazení „zmařených“ investic
z účtu 042
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
nedokončených investičních nákladů ve výši
10.890 Kč a 6.000 Kč dle důvodové zprávy jako
zmařených z účetní evidence roku 2018.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ulici V Dolích (žadatel New Wave
location, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení spotu SUN dne 10.
února 2019 v ulici V Dolích dle žádosti ze dne
29. 1. 2019 pod podmínkou obvyklé úhrady
záboru veřejného prostranství a pronájmu části
Sportparku Berounka.
• Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře do
Mateřské školy v Husově ulici, Černošice dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 68/2018
Rada města Černošice bere na vědomí změnový list č. 1 týkající se dodávky a montáže nábytku a mobiliáře do MŠ Husova, který zahrnuje
změny přispívající ke zlepšení provozních vlastností nového zařízení; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Compo Praha Interiéry s.r.o.,
IČ 03056279, zohledňující provedení méněprací a víceprací v dodávce nábytku a mobiliáře do
MŠ Husova; schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 68/2018 se společností Compo Praha Interiéry s.r.o. IČO: 03056279, kterým
se navyšuje cena díla o 14.320 Kč bez DPH.
• 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 5.750 Kč

bez DPH za 1 t; rozhoduje o výjimce z počtu
předložených nabídek dle vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek).
• Parkování filmové techniky v ulici Vrážská, Pražská a Karlická (žadatel Roadrunner, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení spotu ŠKODA dne
10. února 2019 v ulici Vrážská, Karlická a Pražská dle žádosti pod podmínkou obvyklé úhrady
záboru veřejného prostranství a pronájmu části
Sportparku Berounka.
Úsek právní
• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
11.05.2016
Rada města Černošice uděluje 1) souhlas ZŠ
Černošice, IČ: 61385158, aby TC Realsport
Nymburk, spolek, IČ: 22606050, prominula
nájemné (dluh) ve výši 60.000 Kč za období
prosinec 2018 - březen 2019 za užívání části
pozemků parc. č. 2661/1 a parc. č. 2661/2
v k.ú. a obci Černošice, jak vyplývá z dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11. 05. 2016; 2)
souhlas ZŠ Černošice, aby dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11. 05. 2016, prodloužila o dva roky na 15. 04. 2023 lhůtu, ve které
lze nejdříve vypovědět nájemní smlouvu ze dne
11. 05. 2016.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Žádost o schválení nákupu ochranných
pomůcek - zásahových triček
Rada města Černošice schvaluje nákup
ochranných pomůcek - zásahových triček Sintex za celkovou cenu 27.250 Kč s DPH od firmy
PROBO-NB, s.r.o.
• Výběr dodavatele zásahových ochranných
pomůcek a příslušenství
Rada města Černošice schvaluje nákup zásahových ochranných pomůcek a příslušenství na
základě výběrového řízení, kde nejvýhodnější nabídku podala firma STIMAX International s.r.o., za
celkovou cenu 170.999 Kč s DPH a dopravy.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 8 a změna rozpisu
rozpočtu č. 7
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 8, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 7.
• Informace o rozpočtových opatřeních
schválených starostou
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených starostou ve IV. Q
2018.
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z radnice
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Dohoda o supervizi pracovního týmu oddělení sociální pomoci mezi městem a panem K.L.
Rada města Černošice schvaluje 1) Dohodu o supervizi pracovního týmu oddělení sociální pomoci mezi městem a panem K. L. (CES
27/2019), 2) Změnu rozpisu rozpočtu č. 6.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení a smlouva o dílo o vykonávání správy
budovy
Rada města Černošice schvaluje 1) dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
č. 37/2019 mezi městem Černošice, a Antonínem Hrdinou, 2) smlouvu o dílo o vykonávání
správy budovy č. 38/2019 mezi městem Černošice a Antonínem Hrdinou.
• Zápis z 1. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 1. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život; ukládá Pavlu Blaženínovi aktualizovat/zpracovat seznam majetku, který má město
(odbor kultury) k dispozici k zapůjčení černošickým spolkům.
• Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení a dodatek č. 3 ke smlouvě
č. 26/2014
Rada města Černošice schvaluje 1) dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení č.
36/2019 mezi městem Černošice a společností
Tiskárna JDS spol. s r.o., 2) dodatek č. 3 (CES
26/3/2014) ke Smlouvě o podmínkách zajišťo-

vání tisku periodika „Informační list“” č. 26/2014
ze dne 8. 1. 2014 mezi městem Černošice
a společností Tiskárna JDS spol. s r.o.
• Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení a dodatek č. 2 ke smlouvě
č. 16/2014
Rada města Černošice schvaluje 1) dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
č. 39/2019 mezi městem Černošice a Davidem
Dvořákem; 2) dodatek č. 2 (CES 16/2/2014) ke
Smlouvě o dílo č. 16/2014 ze dne 6. 3. 2014
a Davidem Dvořákem.
Dodatečně zařazené body
• Žádost o schválení nájmu bistra PicNic
třetí osobě, vyplývající z Pachtovní smlouvy
mezi městem Černošice a M. Stádníkem, čl.
V, ze dne 12. 5. 2017
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí přenechání nájmu provozu bistra PicNic ve Sportparku Berounka, na rok 2019, třetí
osobě.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování
právních služeb č. 110/2018
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 (CES 110/1/2018) ke smlouvě o poskytování právních služeb - administrace veřejných
zakázek a zpracování zadávací dokumentace
č. 110/2018 mezi městem Černošice, a JUDr.
Vladimírem Tögelem, advokátem.
• Zadávací dokumentace k veřejné zakázce SVOZ ODPADŮ OBCÍ REGIONU DOLNÍ
BEROUNKA
Rada města Černošice schvaluje zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce SVOZ ODPADŮ
OBCÍ REGIONU DOLNÍ BEROUNKA.
• Vyjádření města k projektu betonárny

a sportovního areálu na pozemcích parc.
č. 4271/3, 4271/9, 4271/10 a 4271/41
v Radotínské ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.)
Rada města Černošice nesouhlasí s ohledem
na ochranu veřejného zájmu a na vlastnictví sousední pozemků v majetku města, se záměrem
na výstavbu betonárny na zpracování suchých
směsí, 4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici,
zejména vzhledem k tomu, že: a) provoz betonárny by negativně ovlivňoval životní prostředí
dané lokality jako zdroj prašnosti, hluku a těžké
nákladní dopravy s dopadem na blízké i středně
vzdálené oblasti čistého bydlení, zeleň a biokoridor na břehu řeky Berounky i přilehlé plochy
určené pro sport a rekreaci, b) umístění sypkých
směsí v záplavovém území a protihluková opatření v podobě valu či stěn by v případě povodně
představovaly významná rizika zhoršení negativních dopadů na další pozemky, popř. poškození
městské čistírny odpadních vod, c) umístění průmyslové výroby tohoto druhu neodpovídá strategickým odborným doporučením a záměrům pro
rozvoj této oblasti na břehu řeky Berounky a na
okraji budoucího příměstského parku Soutok,
který je společnou iniciativou hl. města Prahy,
dotčených městských částí a města Černošice;
souhlasí se záměrem na vybudování restaurace
a sportovního zařízení na pozemcích parc. č.
4271/3, 4271/9 za podmínky souladu s územním plánem města, který předpokládá, že stávající výroba betonových směsí bude ukončena
a území rekultivováno, a stanovuje funkční využití
pro plochy občanského vybavení - sportu a rekreace, v záplavovém území, včetně podrobnějších podmínek.

Z 3. zasedání Zastupitelstva města Černošice (31. 1. 2019)
• Prodej pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č.
6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod
Vechtrem, Kupní smlouva č. 635/2018
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí 1) zveřejněný záměr prodeje městských pozemků, 2) doručené nabídky k záměru prodeje pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č.
6192/44 oba v obci a k.ú. Černošice; souhlasí s nabídkou Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, IČO: 70994234,
kterou odkoupí městské pozemky parc.č.
6180/1 a parc.č. 6192/44 k.ú. Černošice
za částku určenou znaleckým posudkem
a s přihlédnutím k ust. § 3b zák. č. 416/2009
Sb., v platném znění, 1.170.516 Kč; schvaluje kupní smlouvu č. 635/2018 mezi městem
Černošice a Správou železniční dopravní cesty na prodej pozemků parc.č. 6180/1 o výměře 190 m2 a parc.č. 6192/44 o výměře 1
144 m2 v obci a k.ú. Černošice, v lokalitě Pod
Vechtrem za částku určenou znaleckým posudkem č. 5339-12/2018 a s přihlédnutím k ust.
§ 3b zák. č. 416/2009 Sb., v platném znění,
1.170.516 Kč.
• Zřizovací listina nové příspěvkové organizace - mateřská škola Husova, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Černošice zřizuje
příspěvkovou organizaci - mateřskou školu
s názvem Mateřská škola Husova, příspěvková
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organizace, se sídlem Husova ulice, Černošice; schvaluje zřizovací listinu mateřské školy
Husova, příspěvkové organizace.
• „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ - přijetí změnového Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí
dotace
Zastupitelstvo města Černošice bere se
souhlasem na vědomí změnové Rozhodnutí
o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR dne 2. 1. 2019 ident. č. EIS
CZ.06.2.67/0.0/0./15_014/0000541 pro
projekt „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“, které stanoví podmínky pro přijetí podpory ze státního rozpočtu v roce 2019 ve výši
36.807.357,59 Kč.
• Záměr odkoupení nebytového prostoru
č. 2027/4b, Mokropeská ul.
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí 1) nabídku společnosti IBS-Rokal, s.r.o.
na prodej nebytového prostoru o výměře 95
m2, který by mohl sloužit jako zázemí ke kulturnímu sálu za částku 2,9 mil. Kč + DPH, 2)
znalecký posudek č.171/18-2686 pro ocenění
nebytové jednotky č. 2027/4b v budově č. p.
2027 v obci a k.ú. Černošice, ul. Mokropeská vypracovaný Renatou Klímovou z prosince
2018.
• Žádost o vyjádřeni zastupitelstva města
k doplněné projektové dokumentaci pro

výstavbu betonárny a sportovního areálu
na pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9,
4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.)
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo
toto usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výstavbu betonárny na zpracování suchých směsí a sportovního areálu na
pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10
a 4271/41 v Radotínské ulici podle předložené
upravené dokumentace, zpracované společností NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229,
Kladno za předpokladu, že budou dodrženy
tyto podmínky:
a/ město bude vyzváno ke kontrole krytí kanalizačního řadu (přivaděče) před jeho zakrytím
finálními vrstvami a to minimálně 5 pracovních
dní předem,
b/ bude zřízeno věcné břemeno pro vedení
kanalizačního řadu (přivaděče) přes pozemky
parc.č. 4271/9 a 4271/10 a to nejpozději do
zahájení zkušebního provozu
c/ výška rozebíratelného oplocení staveb betonárny bude s ohledem na protipovodňová opatření maximálně 1,8 m,
d/ provozní doba betonárny na zpracování
suchých směsí bude max. PO-PÁ 7-17 a SO
7-13, NE zavřeno,
e/ provoz betonárny na zpracování suchých

z radnice
směsí bude v souladu se zprávou o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí MUCEP006TM0K (EIA), zejména s ohledem na
uvedené dopravní zatížení areálu, hlukovou
a rozptylovou studií
f/ po dokončení stavby a před vydáním veřejnoprávního titulu k trvalému užívání stavby bude
provozována betonárna ve zkušebním provozu
po dobu maximálně 6 měsíců, aby bylo možné
ověřit soulad provozu s rozptylovou a hlukovou
studií, které jsou přílohou zprávy o vlivu stavby
na životní prostředí
g/ prostor původní provozovny betonárny bude
rekultivován nejpozději do doby zahájení zkušebního provozu nové provozovny
h/ v prostoru betonárny bude vybudováno
sportovní centrum včetně restaurace nejpozději do 36 měsíců od vydání veřejnoprávního
titulu na provoz nové betonárny
2. požaduje k vyjádření předložení dokumentace pro stavební povolení se zákresem navrhovaného stavu do fotografií ze všech stran,
včetně nadhledové vizualizace
3. s vybudováním úseku vodovodního řadu na
pozemku města parc.č. 4320 za předpokladu
dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č.
2. 1. 11 ze 74. schůze konané dne 9. 11. 2009
a doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze
dne 26. 11. 2012
• Zřízení výboru pro územní plánování
Zastupitelstvo města Černošice zřizuje výbor pro územní plánování; určuje, že výbor pro
územní plánování je sedmičlenný; volí 1) předsedu výboru pro územní plánování - Tomáše
Hlaváčka, 2) členy výboru pro územní plánování - Petra Wolfa, Petra Pánka, Vladimíra Sou-

keníka, Jakuba Špetláka, Vladimíra Voldřicha,
Helenu Ušiakovou.
• Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZUŠ
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 11. 10.
2012 Základní umělecké školy, příspěvkové organizace, IČ: 75008165.
• „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben,
učebny dílen a sborovny“ - přijetí změnového Rozhodnutí Ministerstva financí ČR
o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Černošice bere se
souhlasem na vědomí změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem
financí ČR dne 2. 11. 2018 ident. č. EDS
298D213000116 pro projekt „Město Černošice – Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice
za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny“, které stanoví podmínky
pro přijetí podpory ze státního rozpočtu v roce
2019 ve výši 5 mil. Kč.
• Jednostranné prohlášení č. 647/2018
o zrušení práva stavby k pozemku parc.č.
2657/10 k.ú. Černošice, Pod Školou
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
jednostranné prohlášení č. 647/2018 o zrušení práva stavby k pozemku parc.č. 2657/10
k.ú. Černošice, Pod Školou z důvodu, že stavebník (město) se stal vlastníkem pozemku.
• Žádost o prominutí části stočného z důvodu poruchy vodovodní armatury v Ostružinové ulici
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s prominutím části stočného ve výši 36.032 Kč
vč. DPH z důvodu poruchy redukčního ventilu
u bojleru v bytě domu č.p. xx v Ostružinové uli-

ci, kdy voda neodtékala do splaškové kanalizace, za předpokladu, že vodné bude uhrazeno
v plné výši.
• Smlouva č. 5/2019 o zřízení práva stavby mezi městem Černošice a M. S. (bistro
PicNic)
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
se stažením předloženého bodu a připravením
jiné varianty pro další zasedání zastupitelstva.
• Rozpočtové opatření č. 1 a 6
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 a 6.
• Zápůjčka MAS Karlštejnsko, z. ú., Všeradice 18, 267 26 Všeradice, IČ 22689001
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s poskytnutím bezúročné peněžní zápůjčky
MAS Karlštejnsko, z. ú. ve výši 200.000 Kč
na k financování administrativy činnosti ústavu, administraci realizace strategií rozvoje regionu v souladu se zakládací listinou ústavu,
a to ve dvou splátkách na dobu do 30. 06.
2019; schvaluje 1) smlouvu o zápůjčce CES
25/2019, 2) rozpočtové opatření č. 7.

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

Jarní samoodečty vodoměrů se osvědčily - letos znovu!
Tak jako v minulém roce proběhnou i letos jarní samoodečty vodoměrů.
Prosíme o nahlášení aktuálního stavu Vašeho vodoměru pro pololetní
(jarní) vyúčtování Vaší spotřeby. Samoodečet, prosím, proveďte kdykoliv
od 1. dubna do 31. května.
S uvedením data odečtu a adresou odběrného místa jej nahlaste:
·	e-mailem na adresu: odecty.vody@mestocernosice.cz nebo
· sms na číslo: 720 049 007 nebo
· písemně či osobně na adresu: Město Černošice, finanční odbor, Riegrova 1209, 252 28 Černošice - můžete použít formulář níže.
Pokud samoodečet nemůžete provést, prosím spojte se ohledně sta-

novení zálohy na základě odhadu s paní Renatou Hatinovou, renata.
hatinova@mestocernosice.cz, tel. 221 982 575 - předejdete tím nepříjemnému překvapení v podobě vysoké částky na faktuře v závěru roku.
Na podzim proběhnou odečty pověřeným pracovníkem, stejně jako
v loňském roce.
Nadále budeme rádi, pokud využijete možnosti nechat si zasílat vyúčtování e-mailem. Ušetříte náklady i životní prostředí. Svůj souhlas,
pokud se tak ještě nestalo, nám můžete poskytnout na formuláři níže.
Děkujeme.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

!
SAMOODEČET VODOMĚRU (JARO 2019)
STAV VODOMĚRU: ..................................................................................................................................................................

Odběratel (jméno, příjmení / firma): ............................................................................................................................................

Odběrné místo (adresa): ...........................................................................................................................................................

DATUM odečtu: ......................................................

Podpis: ........................................................................................
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Zápis do MŠ – odevzdání přihlášek 14. 5. 2019
Vážení rodiče,
již třetím rokem platí povinný poslední rok pro
předškoláky, o kterém se bližší informace dočtete v samostatném článku.
Přihlášky do školek budou ke stažení na webových stránkách příslušné školky (adresy viz
tabulka), lze je také vyzvednout u ředitelky MŠ,
případně v podatelně městského úřadu. Pro
odevzdání přihlášek byl stanoven do všech čtyř
MŠ jednotný termín: úterý 14. 5. 2019. I nadále platí, že bude možné přihlásit dítě do všech
školek zřizovaných městem zároveň. Protože
každá školka je samostatným právním subjektem, je nutné do každé školky odevzdat samostatnou přihlášku. Pořadí, ve kterém přihlášku
odevzdáte, v žádném případě neovlivní šanci
dítěte na přijetí.
Přijímací řízení probíhá podle správního
řádu. Zákonný zástupce se dostaví 14. 5. do
školky s vyplněnou a podepsanou přihláškou,
evidenčním listem a vyplněnou výzvou k nahlédnutí do spisu (výzvu je nutno dodat ve dvou
vyhotoveních). Zároveň musí zákonný zástupce
ředitelce předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pro přijímání dětí platí ve všech školkách jednotná kritéria, která jsou kromě IL zveřejněna
i na webové stránce školek. Rozhodující kritérium je věk a místo trvalého pobytu dítěte.
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředitelky dané školky. Vzhledem
k tomu, že možnost přihlásit dítě do všech
mateřských škol zároveň znamená v praxi
administrativní a procesní zátěž přijímacího
řízení, apelujeme již teď na rodiče dětí, které uspějí v přijímacím řízení ve více školkách,
aby po zveřejnění rozhodnutí o přijetí v co
nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky (popř. školek), do které dítě

nenastoupí, a umožnili tak přijetí dalšího dítěte
v pořadí.
Zkušenost z minulých let bohužel ukázala,
že někteří rodiče ještě v září neoznámili školce
skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam.
Blokovali tak místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100 %.
Předpokládaný počet volných míst pro školní
rok 2019/20 je přibližně 160: v MŠ Topolská
cca 15, v MŠ Barevný ostrov cca 35, v MŠ Karlická cca 40. Nově otevřená MŠ Husova 72.
Čísla nejsou definitivní, neboť v tuto chvíli ještě

není přesně znám počet dětí, které dostanou
odklad a neodejdou do první třídy. Výše měsíčního poplatku na školní rok 2019/20 bude
stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na webových stránkách školek do konce
června 2019.
Bližší informace o nové MŠ Husova, včetně
termínu dne otevřených dveří, chystá paní ředitelka Marcela Sitařová do příštího vydání IL.
Lenka Kalousková,
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

FOTO: Petr Kubín

-- Město zřizuje čtyři mateřské školy: Barevný ostrov, MŠ Topolská, MŠ Karlická
a nově i MŠ Husova (na fotografii). --

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020
Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají
po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Věk a místo trvalého pobytu dítěte

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam
dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem
v Černošicích.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

!
SOUHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTURACÍ
Jméno a příjmení........................................................................................

Datum narození: ...............................................

Adresa bydliště: .......................................................................................................................................................................
Odběrné místo (místa): .............................................................................................................................................................
Souhlasím se zasíláním vyúčtování vodného a stočného na e-mail (vyplňte čitelně):
................................................................................................. @.........................................................................................
V Černošicích dne:.............................................................
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Předškoláci musí být do MŠ přihlášeni
Každý předškolák musí být přihlášen do mateřské školy a to i v případě, že rodiče požádají o individuální vzdělávání. Od školního roku
2017/18 je totiž zavedeno povinné předškolní
vzdělávání pro děti od 5 let*. Dítě musí být
přihlášeno k docházce do mateřské školky (státní či soukromé), která je zapsána
v rejstříku škol – ten lze najít na stránkách
MŠMT http://rejskol.msmt.cz/. Pokud bude
předškolák přihlášen do mateřské školy, která není zapsána v rejstříku škol, vztahují se na
něj pravidla pro individuální vzdělávání. To znamená, že zákonný zástupce musí podat dítěti
přihlášku do jedné z tzv. spádových školek,
zřizovaných městem Černošice: MŠ Barevný
ostrov, MŠ Karlická, MŠ Topolská a nově MŠ
Husova.
Dítě, pro které od září 2019 platí povin-

ná předškolní docházka, bude automaticky
přijato do vybrané MŠ. Žádáme proto rodiče, aby podávali přihlášku pouze do jedné
školky, a zbytečně tak nezatěžovali přijímací řízení.
Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se
rozumí jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není zapsána
v rejstříku škol. V tom případě je rodič povinen
přihlásit dítě do jedné ze spádových školek
(viz výše) a nejpozději do konce května musí
oznámit ředitelce, že se dítě bude vzdělávat
individuálně.

Oznámení musí obsahovat:
- identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné
číslo a místo trvalého pobytu dítěte)
- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
- důvod pro individuální vzdělávání dítěte
Poté, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému
zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího
programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno.
Příslušná mateřská škola pak ověřuje, jak si
dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti
a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín ověřování stanoví MŠ nejpozději v prosinci.
*) § 34 Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Termíny pro odevzdání přihlášky na školní rok 2019/20
Přihlášku musí zákonný zástupce
odevzdat osobně v příslušné školce. Veškeré potřebné formuláře
najdete k vytištění na webu školek, obdržíte je také u ředitelek
MŠ nebo v podatelně městského
úřadu. 14. května s sebou potřebujete:
- vyplněnou přihlášku
-	vyplněný evidenční list včetně
potvrzení od lékaře
-	2x vyplněnou výzvu k nahlédnutí
do spisu
- občanský průkaz
- rodný list dítěte

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Termín ODEVZDÁNÍ
úterý 14. května 2019

v ul. Karlická, Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433, email: mskarlicka@seznam.cz
web: www.mskarlicka.cz
Ředitelka: Alena Janovská

9 – 12

13 - 17

Barevný ostrov, p.o., Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424, email: reditelka@skolkabarevnyostrov.cz
web: www.skolkabarevnyostrov.cz
Ředitelka: Alena Kubáňová

9 – 12

13 - 17

v ul. Husova, Černošice-Vráž
Přesná adresa i telefon budou upřesněny
email: mshusova@email.cz
web: www.mshusova.cz
Ředitelka: Marcela Sitařová

9 – 12

13 - 17

v ul. Topolská, Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185, email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová

*10 - 12

16:30 – 17:30

* vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské
je doba pro odevzdání přihlášek
oproti ostatním školkám zkrácena

Můj život s Alzheimerem…
Kdy: pondělí 8. 4. od 16 hodin
Kde: komunitní centrum MaNa
Co asi prožívá člověk trpící Alzheimerovou nemocí? Jak na něj působí,
když sleduje, že za něj rozhodujeme a mluvíme? Co může být důvodem
jeho (pro nás nepochopitelného) jednání?
Těmto otázkám a mnohým dalším se budeme věnovat v pondělí
8. 4. 2019 od 16 hodin, v průběhu přednášky institutu Dementia na
téma „Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly“. Přednášku povede psycholožka Jaroslava Dvořáková. Pokud věnujete svůj
čas péči o druhé, ať už pár hodin týdně nebo každý den, nejste si jistí,
zda umíte správě doplňovat energii anebo už na sobě vnímáte určité vyčerpání, neváhejte a přijďte. Přednáška je určena široké veřejnosti a je
zdarma.
Zároveň zveme všechny na setkání pečujících, které v Černošicích pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú. každé 3. úterý v měsíci od 17.00
hod. Scházíme se v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese:
Komenského 2018. Další setkání proběhne v úterý 19. 3. Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách
naší organizace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout snadněji. Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče (tel.: 724 076 964,
petra.dementiaiov@gmail.com).
Veronika Maslíková
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Pohledem zastupitelů
Informační list patří všem,
ale není pro všechny
Pozastavení nad fungováním Informačního listu města Černošice v jeho únorovém vydání vneslo jasno v otázce, že
veřejnoprávní odpovědnost za obsah listu má v konečném důsledku vydavatel,
v našem případě zastupitelstvo města,
které volí členy redakční rady.
Naprosto souhlasím a nijak nezpochybňuji, že
redakční rada Informačního listu má být nezávislá na pokynech vedení města. Ve způsobu,
kterým redakční rada v současné době funguje, však spatřuji některé nedostatky. Především
posláním editorky i členů redakční rady je, aby
dohlíželi na to, že při vydávání Informačního listu
budou dodržovány jak zákony, tak i Pravidla pro
vydávání Informačního listu města Černošice.
Po přečtení některých čísel IL jsem však přesvědčen o tom, že tato pravidla bohužel dodržována nejsou, ba dokonce sama redakční rada je
přímo porušuje. Nejlépe to lze doložit na čísle
z října loňského roku, kdy redakční rada odmítla publikovat několik příspěvků občanů s odůvodněním, že „tyto příspěvky obsahují osobní
sympatie/antipatie vůči několika představitelům
různých politických stran a sdružení, některé
také nepodložená tvrzení a spekulace nebo se
zabývají problematikou, která již byla opakovaně
řešena, aniž by obsahovaly nové a podložené
skutečnosti. Takové příspěvky nejsou dle mínění redakční rady v souladu s čl. 4 Pravidel pro
vydávání IL“.
Článek 4 přitom ale obsahuje koncepční pokyny pro tvorbu IL, přičemž se v něm výslovně
uvádí, že se poskytuje přiměřený prostor pro
výměnu názorů občanů.
Pokud se odmítnutí článků opíralo o skutečnost, že IL jsou vydávány za účelem poskytnout
obyvatelům města objektivní, vyvážené a nestranné informace, je zde třeba připomenout
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku
2010, ve kterém se uvádí, že není možné, aby
nepohodlné příspěvky zastupitelů a čtenářů byly
redakcí těchto tiskovin odmítány, resp. nebyly
vůbec publikovány.
Vydavatel je povinen uveřejňovat alternativní
názory, a to včetně kontroverzí a emocionality,
a nemá poskytovat pouze bezbarvý a opatrnický
obsah.

Pokud pak některé kritické příspěvky čtenářů směřující vůči politicky činným osobám mají
být odmítány s odkazem na případné trestné
činy poškozování cizích práv a pomluvy, Ústavní soud v roce 2014 uvedl, že veřejně známé
osoby musí snést větší rozsah kritiky než občané
veřejně nevystupující.
Samotného zveřejňování příspěvků se týká čl.
7 Pravidel pro vydávání Informačního listu a v zásadě platí, že nezveřejnit lze pouze příspěvky
anonymní, diskriminační povahy a nesouvisející
s obecní tématikou. Ve výše uvedeném případě
tedy redakční rada postupovala v přímém rozporu s pravidly, na jejichž dodržování má dohlížet.
V některých případech lze též doložit i to, že
není dodržováno pravidlo, podle kterého je editor
povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo dobré pověsti
fyzické nebo právnické osoby poskytnout této
osobě možnost vyjádření. Pikantním příkladem
budiž článek pana Karla Müllera, který vyšel v IL
září 2018 těsně před komunálními volbami. Proč
editorka, potažmo redakční rada nepostupovala
podle pravidel vydávání IL konkrétně článku 7,
odstavce 4, bod b) je do dnešního dne nezodpovězenou otázkou.
K fungování stávající redakční rady mám další
konkrétní výhrady. Zatímco v letech 2011-2016
se vyjma letních měsíců redakční rada aktivně
vyjadřovala ke každému vydání IL, v roce 2017
to bylo již jenom čtyřikrát a v roce 2018 již pouze dvakrát, a to v období kolem komunálních
voleb.
Letos se redakční rada k datu tohoto textu
zatím k obsahu IL nevyjádřila. Bylo by jistě žádoucí, aby sledování dodržování pravidel pro
vydávání IL bylo ze strany redakční rady kontinuální ke každému vydání IL, tak, jak tomu bylo
v předešlých letech.
Další moje výtka směřuje ke zveřejnění, nebo
spíše nezveřejnění článků na městském webu
v rubrice „Co se do IL nevešlo“. Poslední takový
příspěvek je z roku 2016, ačkoliv je prokazatelné, že od té doby byly redakční radou některé
příspěvky zaslané k otištění v IL odmítnuty.
Proč nebyly zveřejněny na webu města, zůstává také otázkou, ačkoliv pravidla pro vydávání
IL v článku 7 odstavec 3 jasně praví, cituji: „Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků otištěny, budou následně
zveřejněny na webových stránkách města www.
mestocernosice.cz v sekci Informační listy“. Redakční rada je orgánem, který má na dodržování
pravidel vydávání IL dohlížet, přesto se neotištěným příspěvkům nedostalo ani místa na webu
města v rubrice k tomu určené.

Dále, pokud zastupitelstvo nese veřejnoprávní odpovědnost za vydávání IL (tedy i za obsah),
avšak deleguje rozhodnutí o obsahu IL na redakční radu, pak nutnou podmínkou pro plnění
takové odpovědnosti je komunikace redakční
rady se zastupiteli. V říjnu 2018 jsem vznesl na
redakční radu dotaz týkající se odpovědnosti za
obsah IL, a to proto, abych znal názor redakční
rady k problému, který byl diskutován na zastupitelstvu města.
Ačkoliv jsem odpověď na svůj dotaz v průběhu čtyř měsíců čtyřikrát urgoval, do dnešního
dne mi nikdo neodpověděl. Možná že nekomunikace redakční rady se zastupiteli je výkladem
její nezávislosti, možná redakční rada komunikuje jenom s někým, nevím. Nechci se dopouštět
spekulací, ale jsem toho názoru, že redakční
rada by alespoň ze slušnosti a respektu k legitimně zvoleným zastupitelům reagovat měla.
Můj návrh na převolení redakční rady stávajícím zastupitelstvem směřuje tedy především ke
zlepšení fungování IL a přihlášení se k odpovědnosti za obsah IL. Nikoliv k jakémukoliv posílení
vlivu na IL ať z té, či oné strany, jak je mi někdy
podsouváno.
Návrh na převolení redakční rady vyvolal u některých zastupitelů značnou nevoli. Pokud jsem
je správně pochopil, obávají se ztráty nezávislosti redakční rady na pokynech vedení města.
Tyto obavy jsou však zcela liché. Všechny
politické subjekty deklarovaly, že mají zájem na
tom, aby IL bylo periodikem otevřeným všem názorovým proudům nejenom ze strany zastupitelů
(ti to mají zaručeno zákonem), ale i různým názorovým proudům ze strany občanů.
Samozřejmě v rámci zákona a Pravidel vydávání IL. Nejsem zastáncem bezbřehosti, jsem
ale zastáncem obsahové pestrosti, plurality názorů a možnosti občanů tyto názory v co nejširší
míře publikovat bez ohledu na to, zda se někomu líbí, nebo nelíbí.
Právě k tomu máme schválená Pravidla pro
vydávání IL. Pokud nebudeme po redakční radě
požadovat jejich dodržování a budeme se pouze odvolávat na její nezávislost, může se stát, že
redakční rada bude časem veřejností vnímána
pouze jako jakýsi fíkový list, který zakrývá ...
V závěru chci také poděkovat členům redakční rady a paní redaktorce za jejich práci a zdůraznit, že výše uvedený text není myšlen nijak
osobně. Je veden pouze reflexí, která by měla
přispět ke zkvalitnění obsahu IL.
Michal Strejček - ODS Černošice

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozice
• Asistentka/asistent tajemnice
Náplň práce: zajišťování a výkon administrativní a organizační služby pro tajemnici MěÚ, vyřizování a archivace písemností vzešlých
z činnosti tajemnice, vedení evidence stížností a petic, zajišťování
činnosti škodní komise
Vhodný kandidát: min. SŠ vzdělání s maturitou
Místo výkonu práce: Praha, Podskalská ul.
Lhůta pro přihlášky: do 13. 3. 2019 do 12 hodin

•	Referent odboru životního prostředí se zaměřením
na projednávání přestupků
Náplň práce: výkon přestupkové agendy odboru životního prostředí úřadu
obce s rozšířenou působností
Vhodný kandidát: VŠ v oboru právo
Místo výkonu práce: Praha, Podskalská ul.
Lhůta pro přihlášky: do 15. 3. 2019 do 12 hodin

Podrobné informace na www.mestocernosice.cz, nebo u Š. Slabihoudkové, personální úsek: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz, tel. 221 982 522.
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AKCE KONTEJNERY JARO 2019
9. 3.
n

8:00 – 12:00

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

16. 3. 8:00 – 12:00
n

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

23. 3.

8:00 – 12:00

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

n

30. 3.
n

8:00 – 12:00

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

6. 4.
n

8:.00 – 12:00

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

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

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady
z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit hromadám odpadu v prostoru města.

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech (viz tabulka), a to vždy
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří u nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.) na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2019

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
6.4.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
13.4.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
20.4.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
27.4.
Osada Lavičky

datum

4.5.

1.6.

29.6.

27.7.

24.8.

21.9. 19.10. 16.11.

11.5.

8.6.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9. 26.10. 23.11.

18.5.

15.6.

13.7.

10.8.

7.9.

5.10.

25.5.

22.6.

20.7.

17.8.

14.9. 12.10. 9.11.

2.11. 30.11.
7.12.

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

Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019
Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete
nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v areálu technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle: 251
641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod.
sobota 8.00 – 12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

Finanční úřad
pomůže
s vyplňováním
daňových formulářů
Finanční úřad pro Středočeský kraj nabízí daňové veřejnosti službu poskytovanou v souvislosti
s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob 2018.
Pracovník Finančního úřadu pro Středočeský
kraj bude přítomen dne 14. 3. 2019, v době od
13:00 do 18:00 v prostorách klubovny v Domě
s pečovatelskou službou, na adrese Vrážská
1805, 252 28 Černošice.
Dagmar Ovečková, finanční odbor

Vítání občánků
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme
se na setkání s dalšími šťastnými maminkami
a tatínky a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 17. 5.
2019 od 16.00 hod. opět v městském sále
v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na
emailu
eva.rehorova@mestocernosice.cz
nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová , matrikářka
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z města a okolí

Pohledem občanů města

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

Domácí spotřebiče versus tvrdá voda
Jako obyvatelka Černošic bych se ráda připojila do diskuze, která se
v IL vede ohledně černošické pitné vody. Myslím si, že nikdo z nás nepochybuje o tom, že by nám byla dodávána pitná voda, která by byla
závadná a měla neblahý vliv na naše zdraví... Zvýšené množství vápníku
možná trochu potrápí osoby, které mají sklony k ekzémům a suchosti
pokožky, ale to je z pohledu zdravotního vše.
Daleko více tvrdá černošická voda trápí naše spotřebiče - varné konvice, pračky, bojlery, topnou soustavu, rozvody vody... Zde všude se
ve zvýšené míře usazuje vodní kámen. Některé spotřebiče lze vodního
kamene zbavit lehce, jiné za cenu našich zvýšených finančních nákladů
a jiné dokonce vůbec.
Například do pračky musíte při každém pracím cyklu přidat změkčovadlo a více pracího prášku, než kdybyste prali ve vodě více změkčené. Chemické čištění zarostlého bojleru vás přijde na částku 6.000
Kč (osobní zkušenost), čištění topné soustavy nás čeká v létě... Ale
např. rozvody vody (trubky) nemáte šanci jako koncový uživatel ovlivnit
vůbec.
Pan starosta Kořínek vidí řešení této situace jednak v průmyslovém
změkčení vody anebo ve zvýšení poměru pražské vody při mísení s naší
vlastní. Obě varianty představují, jak uvádí, zvýšené finanční náklady.
Jaké přesně?
Byla bych velice ráda, aby se někdo odpovědný tímto problémem

Jak je to s pitnou vodou v Černošicích
Jakožto bývalý vědecký pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského, který se rovněž účastnil tvorby norem a analytických metod pro
pitnou vodu, jsem si s úděsem přečetl příspěvek pí. Musilové ke kvalitě
vody.
Její ‚informace‘ patrně pocházejí z reklamních letáků prodejců různého zboží, u kterého nebyla škodlivost zdraví přímo prokázána, a tak
smějí veřejnost zasypávat množstvím informací, jejichž platnost je přinejlepším sporná.
Norma pro pitnou vodu se v mnoha svých parametrech netýká pouze
zdraví. Voda má splňovat celou řadu parametrů, které jsou ryze technického rázu. Jako příklad uvedu železo. Snad každý uvěří, že železitá

Mylné domněnky ohledně pitné vody
Přečetl jsem si únorové vydání IL, kde se diskutuje o obsahu vápníku
a hořčíku v pitné vodě. Je to již několikátý článek na toto téma, a proto
bych si dovolil z pozice odborníka, který vystudoval vodárenství, hydrochemii, resp. analytickou chemii, uvést některé věci na pravou míru.
1) Pitná voda (jakožto základní potravina) neřeší obsah vápníku a hořčíku z hlediska bojlerů, rychlovarných konvic, ale z hlediska zákona
o ochraně veřejného zdraví a jak bylo správně napsáno, jsou to prvky
žádoucí (doporučené hodnoty jsou to pouze z pohledu ideálního složení
pro lidský organismus).
2) Konkrétně paní z posledního příspěvku si zjevně myslí, že to, co se
děje v bojleru atd., se děje i v lidském organismu.
Ovšem tak tomu není. Specifikum vápenatých sloučenin (konkrétně
uhličitanu vápenatého a síranu vápenatého) spočívá totiž v tom, že jejich

Co je to za sochu před
hřbitovem
Scházíme se pravidelně 1x měsíčně, jen tak,
někdy je program, někdy jen přátelské setkání, pohoštění vždycky. Kdokoli přijde, je vítán.
A tak v létě sedíme venku na lavičce a v blízkosti s údivem pozorujeme před hřbitovem
jakousi kládu na železných nohách. Co to je
a proč to tam je, není vysvětleno. Ke vstupu do
hřbitova to moc nehraje. Taková divná vyhlídka, umocněná pohledem vlevo, kde ještě ne-
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zabýval a obě varianty propočítal. Následně by pak obyvatele Černošic
seznámil s tím, o kolik by se nám zvýšilo vodné a stočné a my se mohli
rozhodnout, zda na to přistoupíme.
Lenka Brožová
Vyjádření za město:
Již jsem požádal ředitele společnosti Aquaconsult, jejíž technické
a poradenské služby město využívá při správě vodovodu a kanalizace,
o propočet zvýšení nákladů, pokud bychom změnou poměru vlastní a pražské vody chtěli dosáhnout změkčení na výsledných cca 2
mmol/l. Je ovšem otázkou, jak kromě celoměstského referenda by se
všichni obyvatelé města mohli sami rozhodnout, zda změnu chtějí a na
navýšení vodného přistoupí, a nejsem si ani jist, zda by ochrana našich
kohoutků a spotřebičů měla stát výše než skutečnost, že máme ve
vodovodu kvalitní vodu se zvýšeným obsahem zdravotně prospěšných
minerálů a odborníci se k umělému změkčování spíše nepřiklánějí. Variantou s možností individuální volby jsou domácí úpravny vody, i když
ani zde podle mých zkušeností není mezi odborníky shoda ohledně jejich prospěšnosti a účinnosti. Tématu se budeme dále věnovat v radě
města.
Filip Kořínek

Další informace týkající se vody v Černošicích najdete
v příštím čísle IL.
voda je zdravá. Přesto norma uvádí povolenou maximální koncentraci.
Vzniká otázka proč? Inu je to kvůli praní. Vyšší koncentrace železa často
může způsobit těžko odstranitelné skvrny vysráženého železa. Z celospolečenského hlediska je to nežádoucí.
Vápník (a hořčík) je podobný případ. Oba prvky jsou ve vyšších koncentracích velmi nezdravé. Jenže ne pro lidi. Těm naopak tvrdší voda
prospívá a zdravotní rizika vznikají při NEDOSTATEČNÉ koncentraci
vápníku. Mluvím o rizicích osteoporózy a souvisejících.
Vyšší koncentrace vápníku je velmi nezdravá pro automatické napáječe kotelních systémů. K výrokům stran ucpávání cév a ledvinových
kamenů se raději nebudu vyjadřovat. Ostatně nejsem lékař.
Pavel Čížek,
bývalý vědecký pracovník VÚ vodohospodářského TGM

rozpustnost (na rozdíl od většiny ostatních sloučenin) s rostoucí teplotou
klesá. Proto v bojlerech, rychlovarných konvicích atd. vypadávají pevné
inkrusty. V lidském organismu jsou teploty jaksi nižší, než v těchto zařízeních a při obsahu vápníku, který je v současné době v pitné vodě
v Černošicích, bych se opravdu zdravotního rizika neobával.
S tímto problémem se setkáváme i u nás v laboratoři. Je to neustálý
boj, počet zákazníků, kteří jsou nespokojení, totiž roste. Pokaždé se jim
snažíme vysvětlit. U většiny se to daří, a pokud se objeví někdo, koho
hodně obtěžuje každých 14 dní čistit kohoutky, vany, konvice apod.,
tak s tím prostě nikdo nic nenaděláme. V tom případě doporučujeme
úpravny. Ale ani po té někteří nejsou spokojení.

dávno stály v kopřivách dva krásné pravidelné
smrky. Po obou zbyly jen dva naprosto zdravé
pařezy, po kopřivách zatím nic.
Máme sice halu Věry Čáslavské, ale nikde
není ani zmínka o tom, kde je pohřbena, ani
šipka, kudy ke hrobu, a pozor, to před vstupem do hřbitova, že je kladina. A proč zde? Co
takhle u haly? Ti, co nesou pro své příbuzné
květiny, zcela určitě netuší, co to tady dělá.
Také máme studii na úpravu prostranství
u hřbitova a kostela, které je uváděno jako „stará náves“, jen je nějak ticho, kdy se s úpravami

Jan Manda,
GEMATEST

započne. Toto místo je každoročně využíváno
v létě, kdy se zde koná Mariánská pouť.
Je to již 11 let, co se nic neděje. Proto jsme
požádali o informace na odboru životního prostředí a odborem technických služeb jsme byli
ujištěni, že prostranství bude upraveno. Bylo
by též vhodné doplnit upravené prostranství
vysvětlujícími informacemi.
Jen abychom do té doby všichni neleželi
za tou kladinou.
Společenství seniorů MaNa

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
• ať už sněží, nebo svítí slunce, na prvním stupni se stále plave i bruslí
• společnost Bovys, která u nás zajišťuje projekt Ovoce a zelenina do škol, letos opět zprostředkovala všem třídám ochutnávku exotického
ovoce
• ve školní jídelně proběhl Americký den
• do školy zavítalo mobilní planetárium
• sedmáci zamířili do Prahy vyřešit „únikovku“
• sedmáci absolvovali lyžařský výcvik v Peci
pod Sněžkou
• družina si užívala sněhových radovánek na
kopci pod školou
• Hala Věry Čáslavské hostila okresní kolo školního turnaje v házené, naše dívky obsadily třetí
místo, hoši byli čtvrtí, GRATULUJEME!
• v naší škole se odehrálo i okresní kolo Matematické olympiády, kde v kategorii žáků
pátých tříd zvítězil Mikuláš Pater ze 4.E,
BLAHOPŘEJEME!
• ve středu 6. března proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ve čtvrtek 4. dubna pak ZÁPIS
DO PRVNÍCH TŘÍD
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Příběhy našich sousedů
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu organizace Post Bellum, který
nese název Příběhy našich sousedů. Z řad žáků
osmých tříd jsme vytvořili badatelský tým ve složení: Marta Kalousková, Anna Marková, Rozálie

Remešová, Matouš Demko a Dominik Tobek.
Tito badatelé mají za úkol natočit audionahrávku
rozhovoru s pamětníkem - sousedem. Jsme moc
rádi, že se naším pamětníkem stala paní Renata
Horešovská. Výslednou nahrávku poté sestříhají
(za pomoci odborníků z Českého rozhlasu), vytvoří prezentaci a vše na konci května slavnostně předvedou veřejnosti i ostatním zúčastněným
školám (Dobřichovice, Řevnice, Davle a Mníšek
pod Brdy) v černošickém Club Kině.
Projekt je realizován v rámci Místního akčního
plánu II pro vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Černošice.
Těšíme se na výsledek!
Michaela Šlesingerová, pedagog

Kam mizí tma?
Také vás někdy překvapilo, kolik je na nebi
hvězd, když ležíte v noci na zádech v lese? Proč

je jich ve městě vidět méně? Kam se tma ztrácí?
O tom byla první část pořadu v mobilním planetáriu. Dozvěděli jsme se, jak nadužívání umělého
osvětlení „krade“ tmu a jak její úbytek ovlivňuje
biorytmy organismů.
Druhá část programu byla věnována klimatickým změnám na naší „modré“ planetě. Snášel se na nás virtuální kyselý déšť, tenčila se
ozónová vrstva, byli jsme svědky tání ledovců
i rozšiřování pouští. Dozvěděli jsme se, co jsou
skleníkové plyny, kde se berou a co způsobují,
jaké důsledky má kácení lesů a mnoho dalších
informací, které se týkají klimatických změn.
Sympatické bylo, že po celou dobu jsme leželi a vše se odehrávalo nad námi. Projekce byla
promítána na kupoli mobilního planetária, což
spolu s doprovodným výkladem bylo velmi zajímavé a efektní.
Martina Václavková, pedagog

FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Děti z družiny si alespoň pár dnů užívaly radovánek na sněhu. -15
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STOP MNOŽÍRNÁM
- kampaň Může se to stát i vám

FOTO: archiv autorky

Děkujeme všem černošickým občanům, kteří již finančně podpořili kampaň proti
množírnám psů Může se to stát i vám.
Děkujeme i majiteli Pet Shopu (u prodejny Albert) za umístění sbírkové kasičky.
Jak vaše příspěvky pomáhají, se můžete podívat na webových stránkách www.spolek-ochranazvirat.cz.
Václava Brabcová,
předsedkyně Spolku na ochranu opuštěných zvířat

inzerce

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

Zveme všechny seniory
na zábavný pohybový projekt!

4. DUBNA 2019 v 10.00 HODIN
se ve společenské místnosti
v Domě s pečovatelskou službou Černošice
uskuteční projekt neziskové organizace Artists 4 Children
„CIRKUS SENIOR“.
Přijďte objevit neobvyklý způsob, jak lze trénovat
koncentraci, jemnou motoriku a prostorovou orientaci.
Čeká Vás hodina a půl zábavy, smíchu a dobré nálady.

Tel. 731 672 685
16
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Mokropeská školka na lyžích
I v letošním roce jsme využili nabídku na hravé
lyžování a na konci ledna polovina dětí z naší
školky vyrazila na lyže. Jezdili jsme na nedalekou sjezdovku do Chotouně u Jílového
u Prahy.
Každý den ráno si malé lyžaře před školkou
vyzvedl autobus a dovezl nás až na sjezdovku. Tam byl připraven vytápěný stan s teplým
čajem. Na svahu již čekali báječní instruktoři. Nejdříve byla rozcvička a potom se již děti
rozdělily podle lyžařského umění do malých
družstev. Ti nejzkušenější lyžaři se hned první
den vrhli na velký vlek a svištěli na velké sjezdovce. Pro ty méně zkušené byla určena dětská sjezdovka s pohyblivým chodníkem. Úplní
začátečníci se museli naučit vše od začátku.
Když jsme si dostatečně zalyžovali, autobus
nás zase odvezl zpátky do školky na dobrý
oběd.
Takto jsme na sjezdovku jezdili každodenně celý týden. Pokroky byly na dětech vidět

FOTO: archiv MŠ Topolská

den ze dne. Již druhý den se pustily na velkou sjezdovku i původně méně pokročilí lyžaři
a úplní začátečníci jezdili na malém svahu.
Poslední den se na velkou sjezdovku vypravili
i ti, kteří na začátku týdne stáli na lyžích úplně
poprvé. Zvládli jízdu na velkém vleku, sjezd
z velké sjezdovky a také závod ve slalomu,
který byl pro všechny připraven.
Na závěr posledního dne lyžování se udělovaly medaile a vyhlašovali vítězové v lyžařských závodech. Vyhráli jsme ale všichni. Naučili jsme se spoustu nových věcí a celý týden
jsme si báječně užili. Akce byla naprosto profesionálně připravena a děti i my paní učitelky
jsme byly přístupem pořadatelů nadšené. Už
se moc těšíme na příští rok a doufáme, že budeme zase Hravě lyžovat.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
-- Masopustní strom ozdobily i letos děti
z MŠ Topolská. -FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Týden lyžování v nedaleké Chotouni je již tradiční záležitostí. --

Lucie Čiháková

Jako každý rok i letos jsme s dětmi při příležitosti
Masopustu vyzdobili strom na Masopustním náměstí v Mokropsech. Všechny ozdoby vyrábějí
naše děti vlastnoručně. Věnují tomu opravdu
hodně času a úsilí. Výroba nebývá vždy jednoduchá, ale děti se na to moc těší a ozdoby vyrábějí
s velkým zájmem. Také velmi rády svými výrobky
strom zdobí. Pro letošní masopust jsme vyrobili
opět nové ozdoby. Obložené chlebíčky, jitrnice,
párky, koblihy, kulaté sušenky, pro muzikanty
basy a housličky, prasátka, medvědy a oblíbenou postavu masopustu – smrtku. Ozdoby se
dětem velmi povedly a všichni návštěvníci masopustu výzdobu našich dětí moc chválili.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Ledový trojlístek
Kdy: 30. března
Kde: zimní stadion Černošice
V sobotu 30. března uzavírá pomyslný kalendář
soutěží v krasobruslení 2. ročník závodu Ledový
trojlístek. Černošice budou opět hostit sportovce
z celé České republiky.
Oddíl Kraso brusle Černošice by rád všem
svým příznivcům ukázal, že žije pohybem a členové bruslí s láskou. Přijďte nás proto podpořit,
zafandit a užít si den plný sportu, rozmanitých
doprovodních akcí, které budou provázet soutěže
různých kategorií po celý den.
Na zimním stadionu v Černošicích se představí
jak ti nejmenší krasobruslaři, kteří s krasobruslením začínají, tak krasobruslaři žákovských kategorií, kde se už pokouší o trojité skoky. Taktéž se
naše závody neobejdou bez populárních ADULTů,
tedy dospělých nadšenců, kteří mají odvahu ukázat, že i v dospělosti se dá začít se sportem i tak
náročným, jako krasobruslení bezesporu je.
Takže nezapomeňte, 30. března to
bude na zimním stadionu v Černošicích žít
krasobruslením.
Přijďte se podívat a nasát sportovní atmosféru.

Masopustní strom

FOTO: archiv Kraso brusle Černošice

-- 1. místo Lucie Hlavičkové,
závody v Chebu --

Březen
v MC Mraveniště
1. 3. Kůň
8. 3. Paní zima
15. 3. Lapač snů
22. 3. Tučňáci
29. 3. Lední medvěd
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od září do června, vždy od 9 do 11 hod.
v komunitním centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018. Připravujeme pro
děti básničky, známé říkanky, výtvarnou činnost a někdy také pohádku. Rádi zpíváme,
povídáme si a především si hrajeme. Aktuální
program pravidelných setkání i jednotlivých
akcí najdete na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
tým Mraveniště
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Černošický
gymnastický dvojboj
Kdy: 13. dubna
Kde: Hala Věry Čáslavské
Sokol Černošice pořádá dne 13. dubna třetí
ročník gymnastického dvojboje, kde budou závodit ženy a dívky na kladině a v akrobacii, muži
a chlapci na hrazdě a v akrobacii.
Tento závod se těší velké oblibě, o čemž
svědčí, že loňského ročníku se zúčastnilo přes
sto gymnastek a gymnastů z Dobřichovic, Radotína, Libčic, Nižboru, Vyšehradu, Hlubočep,
Hradčan, Turnova a Černošic. A tak plně zaplněné hlediště podporovalo výkony malých i velkých cvičenců.
Přijďte i Vy fandit našim závodnicím
a závodníkům!

FOTO: P. Frydlová

Dobytí Severního pólu

Jaroslav Formánek
FOTO: J. Formánek

V neděli 13. 1. 2019 se opět po roce konala výprava na Severní pól. Foukal studený
ledový vítr, mrzlo, nebyl sníh ani sluníčko,
přesto přišlo mnoho statečných polárníků.
Cestou je zastihla sněhová bouře, na lanech překonali hluboké propasti, utkali se
s ledním medvědem a potkali i pěkného

silného mrože. Nakonec se všem podařilo dosáhnout cíle, kde na ně čekala sladká
odměna. Děkujeme všem statečným polárníkům za účast a těšíme se na všechny opět
příští rok v lednu. Fotky z akce najdete na
www.sokolcernosice.cz.
Petra Frydlová - Sokol Černošice

9$/1É+520$'$
SOKOLA ýERNOŠICE

-- Gymnastický dvojboj pořádá Sokol Černošice
již potřetí. --

Slavnosti Morany
Kdy: 6. dubna od 11.00
Kde: SportPark Berounka
První dubnovou sobotu proběhne tradiční
akce Slavnosti Morany. Tentokrát se odehraje v Černošickém SportParku Berounka. Ani tentokrát nebude chybět vyhlášení
soutěže O nejkrásnější Moranu z regionu
Dolní Berounky, které vyrábí zejména děti
ze školek a škol.
Dana Jakešová

inzerce

Valná hromada TJ. Sokol ýernošice se bude konat ve

ĀWYUWHNRGKRGY&OXE.LQď.
Program:
Prohlídka rekonstruované sokolovny
Zpráva o þinnosti jednoty za rok 2018, plán þinnosti 2019
Informace o rekonstrukci
Zpráva o hospodaĜení jednoty v roce 2018, rozpoþet 2019
Zpráva kontrolní komise
Zpráva náþelnice a zpráva odboru sportu
VOLBY výboru jednoty, kontrolní komise, delegátĤ a vyslancĤ jednoty
na VH a výbor župy
• diskuze
•
•
•
•
•
•
•

SrdeþnČ zveme všechny þleny a pĜíznivce Sokola

Prázdninové kempy
v Hale Věry Čáslavské
Začali jsme plnit náš prázdninový kalendář - nepropásněte možnost
PRÁZDNINOVÉHO KEMPU za zvýhodněnou cenu a kontaktujte co nejdříve správce Haly Věry Čáslavské. Nabízíme potřebné vybavení v ceně
nájmu, novou kvalitní palubovku, možnost zajištění cateringu akce i propojení vašich aktivit s novým venkovním areálem.
Ozvěte se co nejdříve na spravce@halaverycaslavske.cz.
Oto Linhart,
manažer a správce HVČ
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Hokej není jen hokej
Poslední dobou se množí články o tom, jak kluby
a trenéři přistupují k dětem. Z malých hráčů se
stávají čísla a zdá se, že hokej, parta a celá sranda někam vyprchala. Není tomu tak. V Černošickém oddíle působím jako hráč, otec syna, který
hraje za ročník 2010 a když mi to čas dovoluje,
tak i jako trenér.
Děti z ročníku 2010 znám od prvních hokejových krůčků. Dříve to byla smečka prcků,
která nebyla za mantinelem ani vidět. Zaklaplá
dvířka od mantinelu byla nepřekonatelná překážka, a tak se děti musely spokojit s tím, že na
ně rodiče koukají z prostor bufetu, kde si dávají
zasloužené kafe. Doba slziček je dávno pryč.
Nyní to je smečka sebevědomých tygrů, která
se těší na led. Hodinový trénink uteče jako voda
a domů se nikomu nechce, ale každá sranda má
svůj konec.
Mezi dětma se vytvořilo pouto. Dokážou se
pošťuchovat, ale jinak táhnou za jeden provaz.
Když se někomu nedaří, druhý se ho snaží povzbudit. Velké dík patří rodičům, které děti ve-

FOTO: archiv SK Černošice

dou tímto směrem. Aby to nebylo jen o hokeji,
snažíme se vymýšlet další akce. Společně jsme
byli fandit na hokeji Česko-Švédsko, podívali
jsme se do šatny Národního týmu, na náš trénink přišel Milan Nový, Karel Pilař, uspořádalo
se společné plavání v Radlicích, ve spolupráci
s Atletikou Radotín plánujeme příměstský tábor
se zaměřením pro hokejisty, v plánu je i lakrosový zápas a posledním plánem jsou kola na Lipně.
I když, slovo „poslední plán“ u nás neexistuje
a děti se mají i během léta na co těšit.
Rodiče, děti, trenéři a klub musí být jako jedno těleso. Hokej není přeci jen o době strávené na ledě, i když je to esenciální podstata, ale
i mimo led. Snažíme se vytvářet chuť hrát - kdo
by se těšil na dřinu, která ho na ledě čeká - ale jít
tam proto, že tam mám kamarády, to je ten skutečný důvod. Jako tátu mě těší, že syna nemusím do sportu nutit. Chodí sem rád a nedokážu
si představit, že by skončil. Jako trenéra mě baví
s klukama pracovat, i když mě občas brní hlava,
ale stojí to za to.

-- Starší děti pomáhají nejmenším
na akci Pojď hrát hokej. --

Jestli stále váháte, kam dát svého potomka,
zajděte se k nám podívat. Poznáte, že Černošický klub je rodinný, ale rozhodně má své výsledky
a je obávaným soupeřem.
Michal Marc

Podzimní atletické soustředění je za námi, těšíme se na jarní!
Na začátku prosince proběhlo první atletické
soustředění v Brandýse nad Labem pro atlety
ASK Černošic. Přípravy na jarní soustředění pro
mladší atlety v Sušici, a pro žactvo v Jablonci
nad Nisou, jsou v plném proudu.
Na atletické tréninky ASK Černošice se hlásí
stále noví zájemci, vysoká kvalita tréninků však
zůstává zachována díky profesionálnímu přístupu trenérů. „Jsme rádi, že rodiče pochopili,
že u nás je na prvním místě snaha podporovat
u dětí radost ze sportu jako takového. Děti u nás
navazují nová přátelství, která jsou založená na
ochotě si vzájemně pomoci, fandit si, ale i zdravě se motivovat,“ vysvětluje trenér a předseda
atletického klubu Tomáš Vodička.
Což bylo patrné i na čtyřdenním prosincovém atletickém soustředění atletů v Brandýse
nad Labem. Atletické tréninky probíhaly dvakrát
denně ve dvou tělocvičnách, kdy děti byly rozřazeny do skupin podle fyzických schopností a atletických zkušeností. Po ránu nechyběla ranní
rozcvička na venkovních sportovních plochách,
v odpoledních či večerních hodinách zase přišly
na řadu aktivity jako gymnastika, jóga a plavání.

Zpestřením byla i ukázka bojových sportů a večerní relax při klubových hrách a filmové pohádce. Během soustředění se trenéři snaží děti
naučit zdravým stravovacím návykům a dohlíží na
pravidelný pitný režim. „Pro soustředění se snažíme vždy vybírat taková místa, která nabídnou
vše, co potřebujeme ke kvalitním tréninkům,
tedy zejména vhodné zázemí - atletický ovál,
atletickou halu nebo ovál, tělocvičny. Hledíme
však i na doplňkové zázemí jako například bazén
a regeneraci. Jednou z dalších priorit je kvalita
ubytování a kvalitní strava, což není někdy až tak
jednoduché. Organizaci však dáváme vše a pro
děti se vždy snažíme zajistit ty nejlepší podmínky
a sportovní program,“ tvrdí Tomáš Vodička.
Na jaro jsou již připravena další dvě soustředění, a sice pro přípravku v termínu od 11. 4.
do 14. 4. 2019 v Sušici (hotel Gabreta) a od
17. do 21. 4. 2019 v Jablonci nad Nisou (hotel
Merkur). Přihlašování dětí je již možné, a sice na
stránkách www.askcernosice.cz.
Noví členové vítáni
Na těchto stránkách mohou rodiče stále

přihlašovat děti i do tréninkových skupin na II.
pololetí, kdy mají na výběr z několika časových
možností. Mohou však volit i počet tréninků (zda
budou děti chodit 1x, 2x nebo 3x týdně). Do
klubu se děti mohou přihlásit i během školního
roku. U starších dětí od 11 let je vyžadována
80% účast na trénincích a docházka minimálně
dvakrát týdně.
Zájemce o zařazení do atletického klubu chceme informovat, že v současné době všechny
kroužky atletiky v Černošicích a i Dobřichovicích
jsou slučovány pod klub ASK Černošice a pracuje se i na změně názvu klubu na ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s., čímž vznikne sdružený
klub a skvělé družstvo dětí a mládeže, které bude
schopné konkurovat i větším atletickým klubům
v ČR a reprezentovat tak Černošice.
Pokud vše půjde dobře, od 1. dubna 2019
by měly být spuštěny nové webové stránky
www.askdipoli.cz, kde najdete spoustu novinek
a překvapení. Za podporu děkujeme především
městu Černošice, ZŠ Černošice a Českému atletickému svazu.
Hedvika Šebková
2x FOTO: archiv ASK Černošice
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Pochod Turbanské Černošice
Kdy: 16. března
Kde: start u nádraží Mokropsy
Vážení přátelé pohybu, zvláště chůze všech věkových kategorií, rok se s rokem sešel a opět
vás srdečně zveme na 8. ročník pochodu Turbanské Černošice v sobotu 16. března. Poprvé
jsme se sešli v roce 2012 v překvapivém počtu
účastníků 328 a vydali se na pět různě dlouhých
tras. Startovalo se z nádraží Černošice, odkud
jsme startovali i další ročníky. Letos startujeme
podruhé od nádraží Mokropsy. I cíl je v této části
obce v hostinci od 11.30 do 20 hodin, kde můžete posedět při tónech živé kapely.
Každý rok se snažíme, aby trasy vedly trochu
jinými směry a jinými cestami. Vedou nejen po
značených cestách, ale i neznačených, protože okolí Berounky má rozhodně co nabídnout.
Nechceme, aby lidé jen polykali kilometry, ale

chceme, aby se seznámili s přírodními a kulturními zajímavostmi na trase.
Kudy letos vedou trasy
Trasa 50 km půjde např. přes Hvíždinec, Liteň, Halouny, Zadní Třebáň, Dobřichovice, Karlík a další nádherná místa. Trasa 15 km Údolím
Staré řeky, Dobřichovicemi, Brunšovem kolem
vil včetně vily s pam. deskou Zd. Braunerové,
kolem kapličky sv. Jana Křtitele a památného
dubu ve Všenorech a dále. Dále máme trasy 9
a 38 km.
Takže si můžete vybrat ze čtyř různě dlouhých
tras. Nejdelší trasy startují v rozmezí od 6 do 10
hodin, pochodníci kratších tras si mohou přispat
a přijít mezi 9.30 – 11.00 hod. Tajná kontrola
vás nemine v Dobřichovicích, kde si můžete zakoupit vizitky a další.

KČT, odbor Praha-Karlov, odd. Turistická banda TurBan Vás zve na 8. ročník pochodu
TURBANSKÉ ČERNOŠICE
sobota 16. 3. 2019
START: žst Černošice - Mokropsy 6.00 – 10.00 hod / 38 a 50 km /
9.30 – 11.00 hod / 9 km Prahou tur.,15 km /
CÍL: Černošice – Mokropsy v restauraci U Králů 11.30 – 20.00 hod
Živá kapela od 13.00 hod!
Trasy - orientační body: pro pěší, pro rodiny s dětmi
9 km: žst Černošice – Na Vysoké – Kluček – Údolí Staré řeky
15 km: Údolí Staré řeky –Dobřichovice info – Řevnice – Brunšov – Všenory 38 km: Všenory – Hvíždinec – Skalka – Červený kříž – Halouny – Liteň – Běleč –
Zadní Třebáň – Řevnice – Dobřichovice info- Mokropsy
50 km: Všenory – Hvíždinec – Skalka – Červený kříž – Halouny – Liteň – Běleč –
Zadní Třebáň – Řevnice – Dobřichovice info– Karlík - Krásná stráň –
Vonoklasy – Vráž - Mokropsy
Startovné: děti 10,- Kč, KČT 20,- Kč, ostatní 30,- Kč
Trasa 9 km patří mezi pochody Prahou tur. PZP 51 – děti 5,- Kč, KČT 10,- Kč
PP 10,- Kč, ostatní 20,- Kč.
Pochod patří mezi pochody IVV a Dvoustovku.

Za svoji námahu budete odměněni dobrým pocitem, že jste udělali něco pro své tělo
a k tomu ještě diplomem, razítky do svých wanderbuchů, drobností. Sbíráte turistické vizitky?
U nás si jich můžete opatřit hned několik. Teď už
si můžeme přát spolu s vámi jen pěkné počasí.
Zdrávi došli! Těšíme se na vás!
Marta Kravčíková,KČT, odbor Praha – Karlov,
oddíl /Turistická banda/ TurBan
FOTO: archiv TurBan

-- Letošní pochod bude již osmým v řadě. --

Přivítejme jaro v novém
atletickém areálu!
Kdy: neděle 28. dubna ve 13.00
Kde: u ZŠ Mokropsy
Poslední dubnovou neděli bude slavnostně
otevřen venkovní sportovní areál v Černošicích – Mokropsech u ZŠ. Na programu
budou atletické závody pro děti a mládež
(sprint na 60 metrů, skok daleký), pro dospělé a širokou veřejnost chystáme otevřené
závody na 800 m a 1500 m, na které se můžete přihlásit i na místě. Součástí sportovního odpoledne bude i exhibiční závod v běhu
na 100 m a ve skoku do výšky, jehož se zúčastní i hvězdy české atletiky.
Po skončení sportovních klání se přesuneme do nového venkovního amfiteátru,
kde budou připravena krátká sportovní vystoupení (gymnastika, zumba, rope skipping
a další), slavnostní odpoledne pak zakončí
koncert kapely.
Na místě bude zajištěné občerstvení
a proběhne i doprovodný sportovní program
pro děti (překážkové dráhy a představení
různých na víceúčelovém hřišti uvnitř oválu).
Zaškrtněte si už dnes ve Vašem kalendáři!
Bližší informace o akci přineseme v příštím
vydání Informačního listu.
Chcete se stát partnerem akce nebo spoluorganizátorem? Kontaktujte nás na: info@
askcernosice.cz.
Přihlásit se na atletické závody pro děti
je možné pouze online na webu atletického
klubu: www.askcernosice.cz.
Akci organizuje město Černošice ve spolupráci s Atletickým klubem ASK Černošice.

Pořadatel: KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl Turistická Banda TurBan
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz, www.kct-praha-karlov.webnode.cz
email: kctturistickabanda@email.cz

Tomáš Vodička, Oto Linhart

letacek_Jarni_trhy19_A5.indd 1
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Venkovní sportovní areál bude pro veřejnost
v provozu od 1. dubna,
podrobnosti o možnostech jeho využívání
přineseme v příštím čísle IL.
Případné dotazy můžete již teď směřovat
na spravce@halaverycaslavske.cz.

z města a okolí

Tak jsme narazili druhou třicítku…
aneb Masopust 2019 je za námi
Ten sud s prasečí hlavou, který jsme pracovně
nazvali Prasosud, jsme odšpuntovali ve dvě odpoledne. Programový nápoj, který z něj začal
téct, jsme pečlivě připravovali již od prvního lednového víkendu. Sud jsme během té doby jemně obraceli, aby nápoj dozrál ve všech koutech
(i když je otázka, zda má sud nějaký kout) a aby
vzniklo chuťově vyrovnané divadelní představení obklopené dobrou hudbou. Současně jsme
dbali na to, aby se v něm nevytvářely krystaly nápojového kamene, protože pak je program moc
tvrdý. To pak divákům skřípou zuby a způsobuje
to hořkost na jazyku. Nakonec jsme zkontrolovali barvu, která, světe div se, nebyla ani jednolitě
červená ani pěnivě zlatá, ale byla duhová. Výborný hasičský svařák zajistil základovou vínově

červenou, obloha prosvětlila nápoj azurovou
modří, zlatou dodalo pivo a hřejivé sluníčko
a masky přidaly od každé další barvy trochu. Na
náš hodokvas dorazili i zástupci spřáteleného
Všenorského masopustu a jsme za to rádi!
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
zrání našeho nápoje podíleli a pomáhali nám sud
obracet (a vlastně i krmit). Naše díky patří městu
Černošice za finanční podporu, za pomoc Technickým službám a Městské policii, firmě Šiba za
pódium, restauraci U Králů za zázemí pro zkoušky a veselici a hlavně hospodyním a hospodářům za vřelá přivítání a dobroty, kterých se nám
během průvodu dostalo. Nesmíme zapomenout
na jeden ze symbolů našeho masopustu, a to na
masopustní strom, který pro nás nazdobily děti

z Mateřské školy Topolská v čele s paní ředitelkou Kateřinou Mandovou.
Pevně doufáme, že nápoj, který toho dne 16.
února 2019 vytékal z našeho Prasosudu, byl voňavý, příjemné chuti a barevně vyrovnaný – že
vám prostě zachutnal a přijdete ho s námi popít
zase za rok.
Díky,
Váš Masopustní spolek Mokropsy.
www.mokromasopust.cz

2x FOTO: Petr Kubín

-- Letošní masopust se díky krásnému počasí mimořádně vydařil. --

Přehled akcí v Černošicích

březen
1. 3.

Well - being Dance - 90´th / Dj Muerto

20.00, Club Kino

2. 3.

Grošáci a Rekonvalescence – country koncert

19.00, Club Kino

6. 3.

Program Začít spolu – připravovaná novinka pro prvňáčky ZŠ Černošice

18.00, ZŠ Černošice - Mokropsy

7. 3.

Sokol Černošice - valná hromada

Club Kino

8. 3.

World Roxette Tribute Band – koncert

20.00, Club Kino

9. 3.

BASS ČERNOŠICE vol. 15 w/ PIXIE /Let it Roll/ - DRUM & BASS

19.00, Club Kino

13. 3.

Zasedání zastupitelstva

19.00, městský sál na Vráži

15. 3.

Decolt + OurA.S. + Victorie - rockový koncert

20.00, Club Kino

16. 3.

Pochod Turbanské Černošice – čtyři různě dlouhé trasy

start u nádraží Mokropsy

16. 3.

Tomáš Kočko & Orchestr – koncert

20.00, Club Kino

17. 3.

Nina Van Horn - koncert (Fr, USA)

20.00, Club Kino

18. 3.

Tom C Walker Band - koncert (UK)

20.00, Club Kino

22. 3.

The BlueMoon – koncert

20.00, Club Kino

23. 3.

Vosí hnízdo + Echonaut j.h. – koncert

20.00, Club Kino

24. 3.

Radkin Honzák - Humor jako lék na duši

18.00, Club Kino

30. 3.

Ledový trojlístek – krasobruslařské závody

celý den, zimní stadion

30. 3.

Mifun – Workshop

9.00, Club Kino

30. 3.

Koncert Pražských pěvců - Stabat Mater F. Poulanca

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

30. 3.

Jack Cannon Band – koncert maďarského blues-rockového kvartetu

20.00, Club Kino

31. 3.

Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb

14.00 - 18.00, Club Kino
21

z města a okolí
Občanská akademie uvádí…

Alexandra Alvarová o politické propagandě
Kdy: 24. dubna od 19 hodin
Významná novinářka a autorka bestselleru Průmysl lži, trvale žijící v Kanadě navštíví na jaře
Českou republiku a bude mít tři přednášky.
V Černošicích, Liberci a Praze.
Máte zdravý selský rozum a schopnost kritického myšlení? Máte vzdělání? Myslíte si, že vás
to ochrání před účinky propagandy?
Tak to jste bohužel naivní, to dnes nestačí.
Přednáška vám ukáže, že žijete ve starých vzorcích. Poznáte, jak vrtošivý, nespolehlivý, emocionálně labilní a dětsky naivní je náš mozek při vytváření názorů. A jak bohužel tyto jeho vlastnosti
naši protivníci využívají.
Spolu s novinářkou Alexandrou Alvarovou,
expertkou na politický marketing a ruskou propagandu se přesuneme do světa, o němž se dosud málo mluví, protože se nachází za kulisami
velkých mocenských her. Tam, kde se točí miliardy. Alexandra Alvarová se rozhodla promluvit,
abychom pochopili, jak snadnou kořist představujeme pro politické markeťáky.
Proč se rozhodla promluvit?
Důvodem je bezmoc, že prohráváme hybridní válku. A jistota, že jsou v ní Rusové nejlep-

ší. Schopnost podívat se na věc bez despektu
k soupeři. Bolest z nemožnosti vysvětlit lidem,
že se jejich hlav a srdcí zmocnil stejný duch nenávisti, jaký způsobil třeba druhou světovou válku a který žene lidi do nesnášenlivosti a z toho
vyplývajících válek občanských. Chce pomoci
lidem, kteří mají pocit, že se zblázní z té hromady polopravd, výmyslů a manipulací, jež se na
ně odevšad valí.
Takže, pokud máte chuť, rezervujte si v kalendáři na 24. 4. 2019 v 19 hodin čas pro tuto
akci.
A to je vše?
Ale kdepak, na stránce Akademie pomalu
přibývají další kurzy, a tak se tam podívejte a přihlaste se na nějaký. Dělám to pro vás, a tak to
využijte.
Na shledání na některé akci se s vámi těší
Václav Vojtěch, Akademie Černošice z.s.,
tel. 773 871 718, info@akademieCernosice.cz
www.akademieCernosice.cz

-- Maminky na kurzu OA se mohou koncentrovat
na přednášku, děti jsou v pohodě. -FOTO: archiv OA

-- Před oponou za oponou – maminky se školí, jak se dostat zpět do práce --

Sousedská
v Komenského ulici
Již podruhé srdečně zveme na setkání sousedů z Komenského ulice, které se tentokrát uskuteční v neděli 19. května od 15
do 19 hodin na prostranství před kostelem
Nanebevzetí P. Marie a komunitním centrem
MANA. Pojďme se potkat, popovídat si, více
se seznámit. Nabídněme si dobré jídlo a pití
z našich kuchyní a nezapomeňte vzít i vaše
děti i dětičky. Sezení zajištěno.
Užijme si společné klidné a příjemné uličnické odpoledne. Sousedé z okolních ulic
vítáni.
Rodina Voldřichova a kol.
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FOTO: Aneta Přinesdomů

FOTO: archiv OA

-- Před oponou za oponou – Děti si hrají s chůvami, maminky se klidně
vzdělávají --

Program Začít spolu – připravovaná
novinka pro prvňáčky ZŠ Černošice
Kdy: středa 6. března od 18.00 hod.
Kde: ateliér ZŠ Černošice, Pod školou 447
ZŠ Černošice v rámci zápisu do 1. tříd nabídne,
a v případě dostatečného zájmu rodičů otevře,
v září 2019 jednu první třídu s prvky programu
Začít spolu. Začít spolu je vzdělávací program
pro první stupeň, ve kterém se dítě stává tvůrcem vlastního vzdělávání, učitel jeho průvodcem
a rodič důležitým partnerem oběma. Jeho metodika nabízí jiný způsob organizace výuky a práce s dětmi, který k těmto cílům míří a který je
doporučován jako inspirativní praxe. Program je
realizován již ve 32 zemích světa, od roku 1994
také v ČR. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než

100 mateřských a 80 základních škol a je plně
v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.
Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků připravuje proto Spolek přátel černošické školy
přednášku o této novince. Na přednášce vystoupí Mgr. Zdeňka Krejzlová, která v programu
Začít spolu pracuje na 1. ZŠ Plzeň již od roku
1994 a zároveň je lektorkou tohoto programu
pro ostatní učitele. Přednáška proběhne ve
středu 6. 3. od 18.00 hod. v ateliéru ZŠ Černošice, Pod Školou 447. Vstupné dobrovolné.
Václav Kurel,
Spolek přátel černošické školy

z města a okolí

Bass Černošice oslaví 5 let existence
Kdy: 9. března
Kde: Club Kino
V březnu tomu bude 5 let, co proběhl v černošickém Club Kině vůbec první večer série
Bass Černošice. Pravidelné hudební večery
zaměřené na elektronickou hudbu s primárním
zaměřením na žánr drum&bass se za tu dobu
staly neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky, oslovující především mladé publikum v Černošicích i okolí a patří mezi nejúspěšnější akce
v regionu. Každý z večerů představuje zvučná
jména české elektronické scény po boku místních djs a vždy nese určité téma, které prochází kulisami, hudbou i vizualizacemi. V minulosti
se zde představili interpreti jako A-Cray, Hybris
nebo Rido a klub se převlékl kulisami do témat jako Tribe, Kvadrivium, Jugnle nebo Cyber
a organizátoři také uspořádali několik promítání dokumentárních filmů zabývajících se podstatou a historií elektronické scény.
9. března v Club Kině proběhne výroční
akce v duchu „narozeninové oslavy“ pěti let
existence a patnácti uspořádaných večerů.

Pro tuto příležitost se organizátorům podařilo
získat kultovního otce českého drumandbassu, legendárního DJ PIXIE, který před 5 lety
vystoupil na vůbec prvním Bassu.
Akci dlouhodobě pořádá místní DUNENI.cz
crew. Organizátoři si kladou v následujících letech za cíl rozšířit dramaturgii o nové progresiv-

Jan Jelínek, DUNENI.cz

FOTO: Tomáš Hejlek

-- Bass Černošice oslaví pět let existence. --

Tom Smith Quartet

FOTO: archiv umělce

-- Mladý zpěvák, kytarista a skladatel Tom C. Walker se svou kapelou se zaměřují
na blues, funk a soul. --

TOM C. WALKER BAND (UK)
Kdy: pondělí 18. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Tom C. Walker – kytara, zpěv, Lewis Spencer
– kytara, Deano – baskytara, Jack Bowles –
bicí.
Tom C. Walker (nar. 1995) je britský funkový & soulový & bluesový zpěvák, skladatel
a kytarista, původem z Birminghamu. Od raného věku hrál na kytaru, od 12 let pak po celé
Anglii v různých sestavách s mnohem staršími
hudebníky. Studoval hudbu u legendárního
producenta Richarda Digby Smithe (kultovní label Island Records). Více než sedm let
působil jako lídr především bluesového Tom
Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů
v nejprestižnějších hudebních místech Británie. V triu se sešel s věkově staršími hráči,
kteří psali historii britské pop music. Debutové
CD tria získalo vynikající recenze v bluesových
časopisech včetně měsíčníku Blues in Britain

ními umělce z Česka i zahraničí, více pracovat
s vizuální stránkou akce, šířeji zapojit místní komunitu do samotných příprav večerů, ale také
se stavit se negativním vlivům ovlivňující cílovou
skupinu, snažit se otevírat diskuzi a nabourávat
stereotypy.

a rozhlasového pořadu Paul Jones Blues
Show (BBC Radio 2). V roce 2017 Tomovo
další CD „Into Space“ zabodovalo v Top 20
celosvětových žebříčků IBBA Blues, prodaly
se tisíce kopií po celém světě. Po turné si trio
ještě zahrálo na finálním koncertu Mezinárodního kytarového festivalu v Liverpoolu a pak jej
Tom rozpustil.
Od léta 2018 píše Tom C. Walker novou
hudební kapitolu své hudební dráhy, společně se svou novou čtyřčlennou kapelou Tom
C. Walker Band, zaměřenou kromě blues i na
funk a soul. Britské kapely obvykle hrají na
vynikající úrovni. Jsou mnohem dál než naše
domácí tvorba. Více: www.tomwalkerofficial.
com. Srdečně Vás zveme v pondělí 18. 3. od
20.00 do Club Kina. Vstupné v předprodeji
v Club Kině za 150 Kč, na místě za 200 Kč.

Kdy: středa 17. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Tom Smith je excelentní jazzový saxofonista
sídlící v Londýně. Je finalistou soutěže „BBC
Young Jazz Musician“ v letech 2014 a 2016. Již
od útlého věku byl ponořen do hudby, začínal
studiem klavíru a klarinetu a nakonec skončil
u saxofonu. Nyní dokončuje studia na Královské
akademii hudby v Londýně a pro české turné se
spojil s velkou nadějí pražské jazzové scény, pianistou ruského původu Danielem Bulatkinem.
V Černošicích tak vystoupí ve složení Tom Smith
(UK) – saxofony, Daniel Bulatkin (RU) – piano,
Max Makagonov (RU) – kontrabas, Petr Nohavica – bicí.
Více informací najdete na www.tomsmithsax.
com.
Srdečně Vás zveme ve středu 17. 4. od 20.00
do Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv hudebníka

Pavel Blaženín
-- saxofonista Tom Smith -23

z města a okolí
►

Program březen 2018
►

1. 3. v 20.00

Well - being Dance - 90´th / Dj Muerto
Heavy Bizar present Well - being Dance - with
Dj Muerto. Přijďte se pobavit a zatancovat do
Club Kina na největší hity 90. let. Výborné drinky, výborná obsluha, představení nových drinků. Vstup zdarma.
►

2. 3. v 19.00

Grošáci a Rekonvalescence - koncert
GROŠÁCI – jedna z předních country-rockových kapel naší scény.
Historie skupiny sahá až do roku 1974 a její repertoár patří do zlatého fondu české country
scény. Samozřejmě jako všechny ostatní skupiny tohoto žánru i Grošáci prošli postupným
vývojem a v současné době působí na pomezí
moderní americké country a jižanského rocku.
Kapela vystupuje ve složení Soňa Fíkarová –
zpěv, Jan Kopal – Pedal steel guitar/zpěv, Tomáš Havel – kytary/zpěv, Libor Jaeger – ak.
kytara/zpěv, Milan Martiník – bicí nástroje,
Marcel Brixy – basa/zpěv. Do Club Kina se
vrací přesně na den po roce od prvního vystoupení po obnovení činnosti.
Skupina REKONVALESCENCE vznikla na podzim roku 1981 a poprvé se publiku představila
v Malostranské besedě v lednu roku následujícího. Už od začátku směřovala k muzice, které
se tenkrát říkalo „moderní country“, nicméně
díky povinné branné službě se její hudební rozjezd poměrně protáhl.
Nová éra začala pro kapelu na podzim roku
2011, kdy se, po vydařené oslavě nedožitých
kapelních třicátin, rozhodlo několik pamětníků
obnovit činnost. Výsledkem bylo především
nečekané třetí místo v soutěži „Talent Country
rádia“ (s písní „Johnny 78“) a také nastudování
programu „Country slezina – čili vzpomínky na
starý písně, kecy a ksichty“, ve kterém se Rekonvalescence vrací k vlastním písním a také
tvorbě kamarádů, kteří již nemohou aktivně
vystupovat.
Na podzim 2012 se, po šestadvaceti letech
čekání, stal řádným členem také zpěvák Martin
Javůrek.
V požehnaném roce 2015 kapela konečně vydala své první profilové album „Johnny 78“.
Současné složení: Jiří Chládek - solo zpěv,
Jerry Lee Juza - fókačka a hrdelní zvuky, Ivan
Huyer Halada - ak. kytara/zpěv, Bezi sr. - bicí,
Štěpán Pospíšil - basovka, Milan Štěpánek fídle, Aleš Chroust - sólovka.
Po šestadvaceti letech čekací lhůty byl mezi
Rekonvalescenty oficiálně (jednohlasně) přijat
Martin Javůrek Bezi jr. – plky. Vstup 200 Kč.
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8. 3. v 20.00

World Roxette Tribute Band - koncert
Nejúspěšnější Roxette Tribute Band v Evropě ocenil i zakladatel švédských Roxette Per
Gessle, který občas sdílí videa The Rockset na
oficiální facebookovou stránku ROXETTE. Momentálně vzniká CD, které bude obsahovat coververze zhruba 13 největších hitů kapely ROXETTE. Předností kapely je hlasová a vizuální
věrnost leadrů, spojená s vynikající interpretací
skladeb skupiny Roxette (Petr Gessle a Marie
Fredriksson). Vystoupení je plné známých hitů,
jako Dangerous, Sleeping In My Car, Listen To
You Heart, It Must Have Been Love, Joyride,
How Do You Do … a mnoha dalších. Vraťte se
zpět do 90. let a zažijte dokonalou atmosféru
jako na koncertu skutečných Roxette v jejich
nejúspěšnějším období!
Vstup 130 Kč.
►

9. 3. v 19.00

BASS ČERNOŠICE vol. 15 w/ PIXIE /Let it
Roll/ - DRUM & BASS
Od premiérového dílu uběhlo neuvěřitelných
pět let. Velkolepá oslava patnáctého dílu legendární drumandbassové akce BASS ČERNOŠICE je tady a my s radostí oznamujeme,
že toto jubileum s námi opět oslaví ten, kdo
hrál na vůbec prvním díle Bassu. Přijede zahrát
legenda české dnb scény DJ PIXIE! Akci pořádá rezidentní Duneni.cz crew a těšit se můžeš
jako vždy na spešl světla, fotbálek, projekce,
akční drinky, kulisy a hutný basy!
Vstup od 19.00 do 21.00 - 90 Kč, poté 120
Kč.
►

15. 3. v 20.00

Decolt + OurA.S. + Victorie - rockový
koncert
Rocková kapela DeColt se po krátké tvůrčí pauze vrací na pódia s novým programem a také
s novým zpěvákem. Role frontmana kapely se
ujal muzikálový zpěvák a herec Ladislav Korbel, kterého můžete znát i z momentálně probíhající soutěže The Voice Česko-Slovensko
na TV Nova. Post druhého kytaristy v kapele
osadil vynikající kytarista Daniel Belensky, bicí
nástroje ovládá zakládající člen kapely Jenda
Štědronský, sólovou kytaru David Novák a basovou kytaru Ladislav Slanina.
Čeká vás slušná dávka tvrdšího rocku s českými texty, která vás určitě nenechá v klidu na
baru popíjet pivko a chroupat křupky :-)
DeColt tento večer nevystoupí sám, ale přiveze
s sebou dva hosty:
OurA.S. - Kapela se hrdě hlásí ke staré
hardrockové škole bez zbytečných složitostí s přímým tahem na branku. Melodická
hardrocková kytara, zpěvné a chytlavé texty u toho se určitě nebudete nudit :-)
Victorie - Český hudební projekt Michala
Kopsy představuje nový rockový materiál plný
energické hudby s vlivy pop-alternativy, písničkářství, grunge a world music s českými texty.
Vstup 100 Kč.

►

16. 3. v 20.00

Tomáš Kočko & Orchestr - koncert
Kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR slaví význačné jubileum a k této příležitosti naděluje
znovu natočenou desku Sadné zrno. Ta společně s dvacet let starým debutem Horní chlapci vzdala hold valašskému básníkovi Ladislavovi
Nezdařilovi. Vydání bude v letošním roce doprovázet tematicky laděná série koncertů. Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě,
kterou ale svým jedinečným přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek,
který respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje současnost a široké spektrum posluchačů. Dvě alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“
(2012) získala ocenění Anděl, album Velesu
(2016) se na dlouhou dobu umístilo v prestižní
TOP 20 Europian World Music Charts.
Vstup v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
►

22. 3. v 20.00

The BlueMoon - koncert
Pojďte se pobavit v rytmu 60. – 80. let! Hrajeme ty největší pecky od českých i zahraničních
interpretů. Věříme, že vás náš koncert nenechá jen v klidu posedávat na židlích, ale že vás
nalákáme i k tanci. Takže potrénujte kroky na
rock’n’roll či jakýkoli volný styl a přijďte si protáhnout těla! Hrajeme spolu už od roku 2001,
máme za sebou nespočet klubových i soukromých akcí, firemních večírků či svateb. A ani
v Club Kině nebudeme poprvé :-)
Těšíme se na vás! Vstup 150 Kč.
►

23. 3. v 20.00

Vosí hnízdo + Echonaut j.h. - koncert
Jaro je tady. Vosy se probudily a rojí se v Club
Kině. To si nemůžete nechat ujít……
A přivezli si další hmyz - ECHONAUT
Echonaut, kytara, basa, bicí, to je náš zvukoprostor. V něm jsme spolu vyrostli, žijeme
a dohromady spojujeme garážovou upřímnost
s popovou melodií. Naše písně jsou příběhy
z předměstí – o všedních věcech i o cestování
na měsíc.
Vstup 130 Kč.
►

30. 3. v 9.00

Mifun - Workshop
►

31. 3., 14.00-18.00

Bazar dětského a dospělého oblečení,
hraček, sportovního vybavení a ostatních
potřeb
Chcete koupit levně něco nového pro Vaše
blízké? Chcete prodat věci po Vašich dětech,
nebo svetr, který se Vám již nelíbí?
Zveme Vás na bazar, kde nakoupíte, co potřebujete, nebo prodáte, co se Vám již nehodí.
Rezervace prodejních míst na clubkino@clubkino.cz nebo na tel. 604 204 588.
Vstup zdarma.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

z města a okolí

Jack Cannon Band
Kdy: neděle 31. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jack Cannon Band je energetický blues-rockový kvartet, charakteristický svým moderně
autentickým přístupem. Kapela nepřehrává jen
otrocky vzory, nýbrž přistupuje ke standardům
FOTO: archiv kapely

tvůrčím způsobem a v neposlední řadě prezentuje i vlastní autorskou tvorbu. Díky svému jedinečnému pojetí skladeb plného síly a energie si
získává stále více a více obdivovatelů, kteří při
každém koncertu zažívají unikátní atmosféru
plnou neopakovatelných sólových kytarových
debutů v dokonalé souhře s nepoddajnou harmonikou v podání zpěváka a foukačkáře Zozó.
V roce 2008 vyhrála kapela první místo v rámci Blues Aperitiv Festivalu v Šumperku, který je
považován za vstupní bránu na mezinárodně
uznávanou bluesovou scénu. Od tohoto okamžiku je kapela pravidelný hostem velkých evropských festivalů a stala se miláčkem klubových

scén. Jejich inspirací jsou hudebníci jako jsou
Jimi Hendrix, Robben Ford, Kenny Wayne Shepherd nebo The Spencer Davis Group.
Zažijte na vlastní kůži krédo kapely: “Blues
není jen hudba. Blues je způsob, jakým se díváme na svět a způsob života. A hrajeme proto, abychom se s vámi podělili o náš bluesový
svět!”
Město Černošice vás zve v neděli 30. 3. od
20.00 do Club Kina na hudební show v podání
maďarské kapely Jack Cannon Band. Vstupné
v předprodeji v Club Kině za 150 Kč nebo za
180 Kč před koncertem.
Pavel Blaženín

Aimée Allen Quartet (USA/CZ/ DE)

-- Maďarská kapela Jack Cannon Band představí
v Černošicích svou autorskou tvorbu. --

BUKIFEST 2019

Kdy: středa 3. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Aimée se narodila a vyrůstala v Pittsburghu
v Pensylvánii. Její dětství bylo obohaceno klasickým jazzem, protože matka měla neskutečnou a nepřebernou sbírku desek, jež neustále
přehrávala na rodinném gramofonu. Přestože
zpěv a jazz byly nedílnou součástí jejího dětství, Aimée začala zpívat profesionálně s jazzovými skupinami až na vysoké škole. Aimée
poté získala právnické tituly z Columbijské
univerzity a Sorbonny v Paříži, přesto se ale
rozhodla pro dráhu jazzové zpěvačky.
Po promoci se Aimée natrvalo přestěhovala do Paříže, kde pravidelně hrála v jazzových
klubech. Hluboký vztah k frankofonnímu publiku přivedl zpěvačku až k vytvoření vlastní
FOTO: archiv zpěvačky

Město Černošice srdečně zve příznivce,
přátele a kamarády dobré country muziky
a rock´n ´rollu na 10. jubilejní ročník BUKIFESTu 2019. Zapište si prosím do diářů, že
vzpomínkový festiválek na vynikajícího textaře Michala Bukoviče se letos uskuteční v pátek 6. září od 19 hodin v černošickém Club
Kině. Přijďte se pobavit i zavzpomínat a užít si
pohodový večer.
Pavel Blaženín
Michaela Voldřichová
Magdaléna Voldřichová

-- Aimée Allen --

skupiny Les Bossa Novice. Šlo o kolekci od
srdce zahraných jazzových originálů, spojujících africké rytmy, brazilskou bossu a klasické jazzové vlivy.
Aimée nyní žije a působí v New Yorku s častými výjezdy do zahraničí. Její současný repertoár tvoří výběr jazzových standardů z „velkého amerického zpěvníku“ (great american
song book), vzdává i poctu brazilské bossa
nově a obsahuje též francouzsky zpívané lyrické písně.
Její vokální projev je vždy upřímný a zvuk
souboru autentický, ve vyzrálém zpěvaččině
hlase je slyšet jak oduševnělost a životní zkušenost, tak ženská smyslnost. Jazzové standardy a bossa novy jsou stálou součástí jejího
repertoáru, ale postupně se Aimée prezentuje
a prosazuje i jako skladatelka, zpívající své
původní písně, z nichž mnohé se staly velmi
oblíbené mezi jejím publikem. Většinu zpívá
anglicky, část z nich zpívá francouzsky, skladby inspirované latin jazzem pak portugalsky.
V Černošicích vystoupí ve složení: Aimée
Allen (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA)
– klávesy, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf
Stricker (DE) – bicí.
Tvorba Aiméé Allen je zachycena na čtyřech albech. Více informací najdete na www.
aimeeallenmusic.com. Srdečně Vás zveme ve
středu 3. 4. od 20.00 do Club Kina na tento
koncert. Vstupné 180 Kč.
Pavel Blaženín

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březen je nejen prvním jarním měsícem, ale také měsícem věnovaným
milovníkům literatury a čtení. Svaz knihovníků a informačních pracovníků
vyhlašuje v roce 2019 již 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářství
– Březen měsíc čtenářů.
Tento ročník je zaměřen na čtenáře muže. Podle loňského průzkumu
čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži. Chceme muže ve čtenářství podpořit, proto letošní nejlepší čtenář bude vybrán
z řad mužských návštěvníků knihovny. I v černošické knihovně jsou ze
73 % zastoupeny ženy a pouze 27 % muži.
Další akce knihovny v rámci Března měsíce čtenářů:
- registrace nových čtenářů zdarma
- odpuštění poplatků za pozdě vrácené knihy
- od 11. 3. do 15. 3. knihovnická tombola. Každý registrovaný malý čtenář si vybere číslo, na které, pokud bude vylosované, vyhraje knížku
- od 18. 3. do 22. 3.: Týden čtení – všechny děti budou mít možnost

přečíst svým kamarádům, rodičům či prarodičům úryvky z knížek Kláry
Smolíkové (45. výročí narození) a Emiliana Stanova (40. výročí úmrtí). Každý čtenář dostane malou sladkost.
- výtvarná soutěž pro děti – Cesta do pohádky. Namaluj pohádkovou
postavu, obrázek velikosti A4, označený jménem, adresou a věkem přines
do 31. 3. do knihovny. Tři nejlepší malíře odměníme knihou.
- celý měsíc písmenková soutěž pro prvňáčky
- koncem měsíce vyhlášení nejlepšího čtenáře muže
- soutěž pro malé návštěvníky knihovny: I plyšáci mají rádi pohádky –
Přijď nám do knihovny říct, jakou pohádku máš nejraději. Vylosujeme tři
účastníky této soutěže a odměníme je plyšákem.
- malá výstava zapomenutých záložek v knížkách
- pozvánka pro děti mateřských školek a základní školy do knihovny.
Přijďte se společně s paní učitelkou seznámit s knihovnou a zasoutěžit si.
Irena Šilhánková, knihovnice
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z města a okolí / inzerce

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé:
BROWN, Sandra: Podraz – romantický příběh, kde všechno je jinak, než jak se na první
pohled zdá, a cokoli vyjde najevo, odhalí další
temnou lež;
COELHO, Paulo: Hipík – autobiografický
román;
DAVID, Petr: Rodinné toulky. Nejkrásnější
výlety vlakem – v knížce najdete 40 výletů vlakem pro celou rodinu, nejatraktivnější železniční
tratě a železniční zajímavosti;
DAVOUZE, Marta: Celej Franz! – životopisný
román o Věře Saudkové, neteři Franze Kafky,
která žila téměř 100 let a její složitý, velice těžký osud se podobal osudu naší země ve 20.
století;
DOERR, Anthony: Čtvero ročních období
v Římě – autobiografický román, v němž autor
vzpomíná na rok, který strávil s rodinou v Římě;
FIELDING, Joy: Špatná dcera – kanadský
psychologický román;
FREMANTLE, Elizabeth: Ve stínu trůnu – historický román z Anglie 16. století;
GABALDON, Diana: Hořící kříž – 5. díl historického románu Cizinka;
HINDRÁKOVÁ, Hana: Nezlomný – pravdivý
příběh plný bolesti a odhodlání;
HOLCOVÁ, Milena: Já nic, já Mohamed –
kniha pomocí vyprávění ukazuje život a působení proroka Mohameda;

HONZÁK, Radkin: Ať žijou mikrouti – známý
psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog
Radkin Honzák píše poutavě, poučně, originálně a s humorem o střevním mikrobiomu;
HOSSEINI, Khaled: Mořská modlitba – kniha
byla inspirována příběhem Aljana Kurdího, tříletého syrského uprchlíka, který utonul ve Středozemním moři na útěku do Evropy v září 2015;
IRVING, John: Modlitba za Owena Meanyho
– román o mladých lidech a jejich hledání duchovního rozměru bytí, život v 50. a 60. letech,
v době vystupňování války ve Vietnamu;
KOSATÍK, Pavel: Jiný T.G.M. – životní osudy
a doba prvního československého prezidenta;
NIEDL, František: Ve službách mocných –
historický román zasazený do Čech v období
Jana Lucemburského;
PEKÁRKOVÁ, Iva: Sloni v soumraku – vtipný a zároveň nemilosrdný příběh o vzniku
a ztroskotání netradičního manželského svazku stárnoucí Angličanky a pětadvacetiletého
Senegalce;
TUOMAINEN, Antti: Moje temné srdce –
napínavý psychologický román o posedlosti
a pomstě.
Knížky pro děti a mládež:
Zvonilka a tvor Netvor – pohádkový příběh
o vílách;
HANKA, Zdeněk: Tajemství pod Duhovákem

– vyprávění o skřítcích z vesničky Bezestín, pro
mladší děti;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky.
Radosti zimy – 13. pokračování dobrodružství
malého poseroutky;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Hravá zvířátka – říkadla a básničky pro předškoláky pro rozvoj
myšlení a pozornosti;
Knihovnické pohádky – veselé pohádky pro
malé knihomoly;
THORPE, Kiki: Víly nevíly: bestsellerové příběhy ze Země Nezemě – kniha plná fantastických dobrodružství čtyř holčiček, pro mladší
dívky;
VANĚČEK, Michal: Co má vědět správný
Čech: 111 velkých vyprávění o malé zemi
– v knížce najdou děti odpovědi na otázky, na
co mohou být Češi hrdí, čím se proslavili nejen
doma, ale i ve světě. Vlastivědné znalosti k posílení vlastenectví u dětí.

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

Literární odpoledne

Kultura od jara do zimy
Připravujeme:
3. 4.-  -  -  -  -  -  Aimée Allen Quartet – koncert
17. 4. -  -  -  -  -  - Tom Smith – koncert
12. 5. -  -  -  -  -  - Májové slavnosti
17. 5. -  -  -  -  -  - Zuby Nehty
1. 6. -  -  -  -  -  -  Královský průvod
5. až 9. 6. -  -  -  Jazz Černošice 2019
17. až 18. 8.-  -  černošická Mariánská pouť
6. 9. -  -  -  -  -  -  Buki Fest - 10. ročník
18. 10. -  -  -  -  - Jamair - I. Budwiserová, M. Bihári
24. 10.-  -  -  -  -  Jazz in Duo Polsko
29. 10.-  -  -  -  -  The Ranbreakers (UK)
22. 11.-  -  -  -  -  The Catfish (UK) - bluesový festival
8. 12. -  -  -  -  -  BEN POOLE (UK, CZ)

Kdy: každý pátek 15.00 – 16.30
Kde: DPS
Zveme vás na pravidelná literární odpoledne s anglickým čajem.
V březnu se budeme věnovat autorům, kteří měli vztah k okolí Černošic
- Františkovi Nepilovi, Otu Pavlovi a Jaroslavavu Foglarovi.
Vstup je volný. Těšíme se na setkání.
Jana Zelinková, Kontakt: tel. 606 473 583

VAKCINACE psů, koček a fretek proti vzteklině
i dalším nákazám proběhne v sobotu 23. 3. 2019

od 14.00 do 14.30 hodin v Černošicích u obecního úřadu,
od 14.30 do 14.45 hodin v Mokropsích u obchodu
a od 14.45 do 15.00 hodin ve Vráži u obchodu.

Kontakt: 603 332 053

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
Tel. 731 672 685

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
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TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

inzerce

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

AUTO
PNEU

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

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

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

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

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
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
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Objednávky 

www.lunaexpres.cz

tel.: 251 643 266

inzerce

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ
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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

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy
Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz

Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory hledá:
Nástup okamžitě:
1. uklízečka - půl úvazku
2. pomocná síla - půl úvazku
(pracovní pozice kuchařka a uklízečka lze spojit v jeden úvazek)
Nástup k září 2019:
1. učitel matematiky - částečný úvazek
2. speciální pedagog - půl úvazku, nebo dle dohody
3. učitel 1. stupně - úvazek dle dohody
• Nabízíme příjemný kolektiv, prostředí menší školy, přírodu hned za
školou, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, týmového ducha
a kolegiální jednání, spolehlivost a zodpovědnost, na pedagogické
pozice odpovídající vzdělání.
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TAXI

TAXI

Octávia combi

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.

B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Tel.:773 484 056

B+B

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823

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

www.ottomanek.cz:
Srdečně zveme na následující akce:

►16.4.

Den otevřených dveří
v MŠ Ottománek

od 8,00 do 12,00h

… školka s angličtinou a plaváním

►12.4. – 14.4. Sportovní víkend na chalupě
v Dolní Suché
►24.5. – 26.5. Víkend pro bystré hlavičky
v Dolní Suché

… připravujeme „Léto s Ottománkem
- příměstské tábory pro děti
od 3 do 12 let

… více na

www.ottomanek.cz
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Prodejna
barev

OCHRANNÝ
A DEKORAČNÍ
NÁTĚR NA KOV
.YNÒAÞÒÒODSTNĊ

 °  ¿ ú 
Radotínská ul. č. 29, tel.:774 460 246
cernosice@barvyadex.cz

www.barvyadex.cz

Ç ö pÔĐ: 7–19 hod.
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vše pro Vaši zahradu

Prodej jarního zboží začíná 1.3.2019

a prodejna bude v březnu otevřená Po - So 9:00 - 17:00, Ne 9:00 - 15:00
Naše služby
•
•

jarní i pravidelná údržba zahrad
jarní servis závlah, bazénů a jezírek

•
•

návrhy a realizace zahrad a jezírek
automatické závlahové systémy

Kde a jak nás můžete kontaktovat
Adresa zahradnictví
Ukrajinská č.e. 1528, Černošice - Dolní Mokropsy
www.gardeo.cz

E-mail: gardeo@gardeo.cz
Prodejna: 733 587 769
Realizace a údržby: 603 887 599, 602 365 175

