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-- Aktuální turné skupiny Hudba Praha band nese název Tak spolu jdem… --

HUDBA PRAHA BAND
Kdy: pátek 24. 1. ve 20.00
Kde: Club Kino
Zveme na koncert skupiny Hudba Praha band,
pokračovatelky legendární Hudby Praha. Charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů,
zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba
Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky
Jelínka je zárukou původního soundu kapely.
Sestavu doplňují bubeník Pavel Skala, front-

man Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát
z vysílání pražského Radia 1, vokalistky Lucie
Lu Jandová, Míša Šponar-Fojtová a Jarmila Jamajka Koblicová, která byla dlouholetou oporou
Hudby Praha a v současné době se zotavuje
z následků vážné nemoci. Na saxofon hraje Jakub Douda.
Hudba Praha band hraje největší hity Jasné
Páky a Hudby Praha jako Zákon o zachování

energie, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap,
Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta,
Můry, Lunapark.
Aktuální turné má název Tak spolu jdem... Rokenrolu nazdar! Vstupenky na koncert obdržíte
v předprodeji (v Club Kinu) v ceně 250 Kč, na
místě před koncertem za 280 Kč. Senioři platí
250 Kč.
Pavel Blaženín

Kytarové duo Christian Eckert a Libor Šmoldas
Kdy: pátek 10. 1. ve 20.00
Kde: Městský sál na Vráži
Německý kytarista Christian Eckert patří k druhu stále vzácnějších jazzmanů, kteří dokáží svou
hrou vyprávět příběhy. Jeho hudba je plná nosných nápadů, melodií a invence. Má moderní
projev, ale zároveň nezapře silný vztah k jazzu
z období Blue Note. Jeho příjemný, teplý tón
a působivé harmonie vyniknou zvlášť v intimním
prostředí kytarového dua. Partnerem mu v něm
bude náš známý kytarista Libor Šmoldas. Jste
srdečně zváni v pátek 10. ledna od 20.00 do
Městského sálu na Vráži, který se nachází
v Mokropeské ulici čp. 2027. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Foto: archiv dua

-- Christian Eckert --

z radnice
foto: Petr Kubín

Jaké projekty se podařilo dokončit v roce 2019?
V minulém roce se podařilo dokončit několik
opravdu rozsáhlých projektů a dalších investičních i neinvestičních akcí. Mezi ty největší patří
určitě dokončení nové radnice, tedy rekonstrukce a přístavba vily Tišnovských (11. 11.
2019). Této události se samostatně věnovalo mj.
prosincové vydání informačních listů (dále „IL“).
Další velkou událostí bylo dokončení nové Mateřské školy Husova, kam již od září chodí naši
nejmenší! O mateřské škole jste se mohli dočíst
v dubnovém a zářijovém vydání IL. Třetím rozsáhlým projektem, který se v roce 2019 podařilo
dokončit, je atletický ovál pod základní školou.
Otevřen byl v neděli 28. dubna 2019 atletickými
závody, o nichž je reportáž v květnovém vydání
IL. V zářijových IL jste si mohli prohlédnout řadu
hezkých fotografií nové přístavby základní
školy. Článek popisuje souhrn akcí, kterými je
podpořen rozvoj ZŠ Černošice, tedy těch, které
v době psaní tohoto textu (prosinec 2019) finišují. Prostory přístavby ZŠ jsou vybavovány nábytkem, dokončují se rekonstrukce vybraných
odborných učeben, aby na děti čekalo příjemnější, modernější prostředí a více interaktivních
pomůcek.
Dokončilo se i mnoho dalších projektů, které
samostatně uvedeny doposud nebyly, nebo jen
„jednou větou“:
• Hybridní automobil pro Odbor technických služeb
Dne 28. 12. 2018 byly převzaty dva nové
hybridní automobily, z nichž jeden, určený pro
Odbor technických služeb, má dotační podporu ve výši 50 tis. Kč (z celkové ceny 450 120
Kč). V roce 2019 byly prováděny úkony k vypořádání dotace, o níž bylo v roce 2018 zažádáno
v rámci výzvy č. 21/2017 Národního programu
životní prostředí. Druhý automobil slouží Odboru

stavební úřad. Automobily byly pořizovány z důvodu vyřazení starších vozidel, která již pro jejich
stav nebylo rentabilní udržovat dále v provozu.
Nová auta jsou malá, vejdou se tak i do garáže
v Praze, a po dobu roku 2019 bylo možné je
parkovat i v zónách hl. města za symbolický poplatek. Zároveň se jedná o vozidla, které reflektují soudobou snahu o posílení elektromobility.
Projekt Pořízení nového vozidla s alternativním
pohonem – hybrid pro Odbor technických služeb, smlouva č. 12861821 je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.
www.sfzp.cz www.mzp.cz

• Vozidla pro pečovatelskou službu
Dne 2. 10. 2019 jsme převzali dva nové vozy
pro potřeby terénní pečovatelské služby. Celková cena vozidel činila 658 804 Kč, z toho
480 000 Kč (tj. téměř 73 %) bylo pokryto dotací
poskytnutou ze Středočeského Humanitárního
fondu v rámci Tematického zadání – sociální oblast pro rok 2019, HUF/SOC/038031/2019,
projektem „Pořízení 2 automobilů pro zajištění
terénní pečovatelské služby DPS Černošice“.
Vozy zlepšují kvalitu poskytovaných služeb,
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umožňují převoz klientů, flexibilní úpravu objemu
zavazadlového prostoru pro převoz kompenzačních pomůcek, obědů apod. Jedná se o vozidla umožňující poměrně pohodlné nastupování
a vystupování osob se sníženou pohyblivostí
díky jejich výšce. Očekává se zlepšení mobility
pečovatelské služby vzhledem k možnosti převážet více klientů naráz k lékařům a dalším službám/institucím a dále k aktivizačním programům
DPS.
Auta byla zaměstnanci DPS pojmenována
jmény Tonda a Oskar a doufáme, že budou svým
klientům dělat radost! Už jste Tondu s Oskarem
potkali?

• Vybavení knihovny (nejen) novými regály
Vzhledem ke stěhování Městské knihovny
Černošice (Knihovny Františky Plamínkové) do
nových prostor v rámci komplexu nové radnice
bylo pořizováno též nové vybavení – výpůjční pult,
regály. Na toto vybavení městu přispěl Středočeský kraj (70 000 Kč) v rámci projektu „Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny
v Černošicích“, KUL/POK/038029/2019, ze
Středočeského fondu kultury a obnovy památek
v rámci tematického zadání Obecní knihovny.
Cílem akce byla mj. modernizace prostoru
a jeho funkcionalit, přiblížení klientům a rozšíření kapacit pro narůstající knihovní fond. Věřím,
že splnit tento cíl se povedlo. Před stěhováním
knihovny zároveň došlo k protřídění knihovního
fondu a vyřazení již neaktuálních svazků. Přesun
knihovny byl také doplněn hezkou občanskou
iniciativou stěhování dětské sekce knihovny lidským řetězem. Knihovna obsahuje okolo 20 tisíc svazků knih a registruje okolo 8 tisíc návštěv
ročně.

-- Dva nové vozy terénní pečovatelské služby
dostaly jména Tonda a Oskar. --

-- Nový vůz technických služeb -2

-- Nová knihovna dostala kompletně nové
vybavení. --

z radnice
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (dále „SPRSS“)
V říjnu jsme oficiálně ukončili realizaci projektu SPRSS, resp. komunitního plánování sociálních služeb pro území „Prahy–západ“. Dva roky
jsme se snažili o zvýšení míry komunikace mezi
obcemi, poskytovateli sociálních služeb a cílovými skupinami. Koordinace zahrnovala mj.
spolupráci s krajským úřadem, místními akčními skupinami a dalšími subjekty, které v oblasti
působí. Očekávaným dopadem SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb,
realizace opatření směřujících k rovnoměrnému
rozvrstvení služeb, zlepšení přístupu cílových
skupin k nim apod. V práci nám pomáhala „projektová zaměstnankyně“, paní Jana Hybnerová,
která s námi pracovala rok a půl. Přímé náklady
projektu činily 833 159 Kč, z čehož město Černošice hradí 5 %.
Výsledkem projektu jsou brožury (dostupné
na úřadu fyzicky, na webových stránkách elektronicky) Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro ORP Černošice 2019–2024 a Adresář poskytovatelů sociálních a návazných
služeb na území ORP Černošice. Adresář vám
poradí, kam se obrátit v různorodých životních
situacích. Na webu města Černošice (www.
mestocernosice.cz) naleznete jeho interaktivní
podobu, kterou budeme aktualizovat a rozvíjet.
Brožury jsou distribuovány do celého správního
obvodu (ORP). Další podklady (analýzy) jsou ke
stažení na webu města, případně na FB stránce
komunitního plánování.

Cílem projektu je nastavenou míru komunikace rozvíjet, podklady trvale aktualizovat, dále
hledat správné cesty. Sociální služby jsou živý
systém, pokud k nim tedy máte připomínky,
podněty, postřehy, nebo potřebujete poradit, či
se chcete k plánování připojit, obraťte se nás:
socialni@mestocernosice.cz. 

fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem bylo dosaženo
tří cílů: 1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky, 2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana. Náklady projektu činily 8 311 406,51 Kč, vlastní
podíl města Černošice činil 10 % z této částky.
Bylo tak např. dosaženo možnosti konverze
dokumentů odpovídající nařízení eIDAS, zvýšení
kapacity datového úložiště, funkce diagnostiky
datových formátů dle obsahu, zlepšení funkcionalit elektronických podpisů, skartačního řízení
apod. Fotografie zachycuje elektronickou úřední desku před novou radnicí.

• E-multikára
V rámci projektu mělo dojít k pořízení jednoho
vozidla komunální techniky – multikáry – s elektropohonem sloužícího Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel
roku výroby 1994, které již končí svou životnost.
Předpokladem je ekologická šetrnost vozidla,
snížení hlukové zátěže a snížení provozních
nákladů. Projekt měl být částkou 500 tis. Kč
spolufinancován Státním fondem životního prostředí, v Národním programu Životní prostředí,
v rámci Podpory alternativních způsobů dopravy;
vozidlo mělo být dodáno v květnu 2018. Nicméně, dodavatel nemohl zajistit dodávku vozu, nárok na přiznanou dotaci vypršel a rok narůstala
smluvní pokuta. Na základě vzájemných jednání
a započtení pohledávek tak bylo vozidlo dodáno
v říjnu 2019 městu zdarma.
3xfoto: archiv MěÚ Černošice

Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro ORP Černošice, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552 je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním
fondem, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

-- Novou multikáru získalo město zdarma. --

• Rozvoj informačních technologií
Na základě projektu Rozvoj informačních
technologií města Černošice, reg. číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844,
spolufinancovaného Evropskou unií, Evropským

• Územní studie veřejných prostranství Černošice
Dne 3. 4. 2019 se v městském sále v Centru
Vráž konala veřejná prezentace Územní studie
veřejných prostranství města Černošice zpracované ateliérem SUM.architekti – Ing. arch.
Františkem Štáfkem. Diskutovalo se o tom, jaká
je vize budoucí podoby nádraží, hlavního i vedlejších center města, okolí řeky v Černošicích

--Výňatek ÚSVP Černošice,
architekt František Štáfek --

i Mokropsech a dalších míst, jaký by měl být
charakter Černošic.
Územní studie je provedena ve dvou úrovních
– jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu u vybraných míst (jednotlivých
veřejných prostranství). Dne 21. 8. byla studie
schválena a zaevidována a následně vypořádána dotace, jelikož studie byla spolufinancována

Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem v projektu „Územní studie
veřejných prostranství města Černošice“, reg.
č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455.
Z celkové ceny 450 000 Kč město obdrželo dotaci ve výši 405 000 Kč. Celou studii naleznete
na webu města: https://www.mestocernosice.
cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-1/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-cernosice/.
Na čem se pracuje, co připravujeme?
• Nejrozsáhlejším projektem, který je nyní v realizaci, je rekultivace skládky „U Dubu“, o které jsme již několikrát v IL psali a psát budeme.
V současné chvíli již byly dokončeny přípravné
práce a probíhá samotná technická rekultivace.
V zimě budou práce omezeny, na jaře se bude
pokračovat. V roce 2020 má být celá rekultivace bývalé skládky dokončena.
• Končí také práce na Územní studii krajiny
ORP Černošice.
• V současné chvíli připravujeme žádost o dotaci na dokumentaci ÚSES (územní systém ekologické stability).
• Řešíme možnosti veřejné zeleně, opatření
proti přívalovým dešťům (retence vody), rozšíření
sítě vodovodů a kanalizací a mnoho dalšího.
• Je podána žádost o dotaci na další e-multikáru
pro technické služby, čekáme již na rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt „chodník Říční“
a na projekt „rekonstrukce učebny informatiky
v ZŠ“. Čekáme na vyjádření poskytovatele dotace k projektu „rekonstrukce dvora hasičské
zbrojnice“. Dvě mateřské školy a základní škola
pracují na plánu školních zahrad. Dokončuje se
projektová dokumentace na polopodzemní kontejnery.
Monika Formáčková, projektový manažer
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z radnice

Berounka je už (zase) zachráněna
Poslanecká sněmovna v listopadu 130 hlasy ze
150 přítomných přijala novelu zákona o vnitrozemské plavbě, kterou se řeka Berounka škrtá
ze seznamu dopravně využitelných (tj. splavnitelných) řek. Schválení Senátem se obecně
předpokládá, podpis se strany prezidenta je
jistý méně. Schválení novely, kterou předložila
poslankyně J. Krutáková (STAN), je úspěšným
zakončením cca 5leté snahy starostů z regionu
dolního Poberouní. A považuji to i za svůj velký
osobní úspěch.
Berounka a její okolí jsou tím ochráněny ve
stávající podobě i pro budoucí generace a státní rozpočet bude ušetřen zbytečných výdajů na
další zakázky na projekty, generely a studie a jejich aktualizace.
Začalo to společným stanoviskem
V roce 2014 Ministerstvo dopravy písemně
upozornilo náš odbor územního plánování, že
při zpracování územně-analytických podkladů
je třeba přihlížet k možnosti splavnění Berounky
a na cédéčku nám zaslalo generel splavnění, jehož aktualizace byla zpracována v roce 2012.
Do té doby jsem o takovém záměru neslyšel a zdálo se mi to jako naprostý nesmysl. Generel
jsem si prostudoval a dělal na mne dojem, že ani
jeho autor to nevidí jako rozumný a proveditelný
záměr. Jenže když jsem jej oslovil, poprvé jsem
zjistil, že tu existuje skupina lidí, kteří to myslí
vážně. Od té doby se pro mne ochrana Berounky stala velkým cílem, protože to riziko reálně
existovalo.
Co vlastně Berounce hrozilo?
Projekt splavnění pro lodě dlouhé až 40 metrů počítal s vybudováním 11 zdymadel, tedy cca
50 metrů dlouhých betonových koryt s objektem pro správce a dalšími desítkami metrů zdí
kolem, 3 novými jezy (jeden v Radotíně a dva
u Srbska na území CHKO Český kras); 5,2 kilometry umělého kanálu se 2 zdymadly na poli
mezi Černošicemi a Radotínem, při jehož stavbě by se muselo odvézt asi 70,000 nákladních
vozů zeminy; s několika sty metrů dlouhými zdmi
podélně umístěnými v řece kvůli oddělení kanálu
pro lodi od mělkých pasáží pod některými jezy,
např. v Dobřichovicích, které by přišly o současný autokemp s možností koupání i tisíckrát focený výhled na řeku a na zámek.
V celé věci naopak vůbec nešlo o to, jestli po
Berounce v Černošicích má nebo nemá jezdit
přívoz či vyhlídková loď v úseku mezi jezy. To vedení Černošic v minulosti i podpořilo. Nesouhlas
s možností splavnění byl nesouhlasem s tím, aby
byla řeka zmrzačena stavebními úpravami na
obdobu Baťova kanálu, který jako vzor otevřeně
zmiňovala studie zpracovaná na zakázku Ředitelství vodních cest.
Ministr dopravy byl proti
V září 2015 jsem na svazku obcí Region Dolní
Berounka, jehož jsem místopředsedou, navrhl
text společného stanoviska pro ministra dopravy
a ministra životního prostředí. Své podpisy a razítka připojilo 10 starostů. Sdělili jsme v něm negativní postoj k možnosti splavnění a žádali jsme
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zastavení všech přípravných prací. Během roku
2016 jsem také v této věci navštívil dva náměstky ministra dopravy a následně v únoru 2017
i ministra dopravy D. Ťoka.
Ukázalo se, že věci jsou trochu v začarovaném kruhu. Životní prostředí přitakávalo, že
splavnění je špatný nápad, a samo přidalo řadu
argumentů, ale uzavřelo to tím, že dopravní využití řek je starostí ministerstva dopravy. A ministerstvo dopravy říkalo, že je musí zajímat jen doprava, takže od nich nelze čekat, že by to sami
navrhli zrušit – i když si uvědomují, že ten plán
není moc reálný…
O (ne)splavnění jsem mluvil osobně také s ministrem životního prostředí R. Brabcem a ministrem zemědělství J. Jurečkou při slavnostním
otevření černošického jezu na jaře 2017.
Nicméně začalo být jasné, že cesta povede
přes změnu zákona, a to nikoliv ze strany ministerstva. Zákonodárnou iniciativu mají také kraje,
a proto jsem oslovil krajského radního V. Michalika (STAN), který byl připraven pomoci. Jenže
na konci října 2017 došlo na Středočeském kraji
k převratu, kdy hnutí ANO podrazilo své koaliční
partnery a dohodlo se na nové vládě s ČSSD
a KSČM.
Spolupráce s městskými částmi Prahy
Proti splavnění už nějakou dobu vystupovaly
také městské části jižního okraje Prahy, tedy
Radotín, Zbraslav, Lipence a další, a rovněž Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Už v září
2015 jsme společně podepsali Memorandum
o spolupráci, jehož cílem byla podpora vzniku
příměstského parku Soutok, s nímž byl záměr
splavnění, počítající s vytvořením umělého kanálu se dvěma zdymadly mezi Černošicemi a Radotínem, v příkrém rozporu. Velkou podporu
naší snaze poskytovala a vlastní aktivitu vyvíjela
také tehdejší pražská radní Jana Plamínková
(STAN) – sama již dříve dvakrát oslovovala ministra dopravy, ovšem ten vždy odmítl Berounku ze
zákona vyjmout.
Na jaře 2018 jsem připravoval další dopis
ministru dopravy a nabídl jsem možnost odeslat jej jako společný také starostům dotčených
pražských částí. Na schůzce u radní J. Plamínkové pak padl návrh, abychom k tomu napsali
tiskovou zprávu a zaslali ji i premiérovi. Nakonec
jsme šli ještě o krok dál a na 21. května 2018
jsme svolali velkou tiskovou konferenci, která
se konala přímo na břehu Berounky v Radotíně
a dorazili na ní zástupci velkého počtu médií.
Proběhlo i několik televizních rozhovorů, včetně
pozvánky do zpráv TV Seznam.
Dvakrát úspěšně poslaneckou sněmovnou
V březnu 2019 poslanci STAN přidali přílepek
o vyškrtnutí Berounky k novele zákona, kterou
se měla zavést tolerance k alkoholu u vodáků.
Novela prošla Poslaneckou sněmovnou (zčásti
asi i díky podpoře od černošického poslance
P. Mališe), jenže Senát ji vrátil s tím, že si přeje zavést toleranci i pro cyklisty. S tím ale sněmovna nesouhlasila, a tak to spadlo pod stůl
celé, i s Berounkou. Nicméně paní poslankyně
J. Krutáková (STAN) nás hned informovala, že

návrh na vyškrtnutí Berounky podá samostatně,
a podařilo se jí pak pro další návrh již předem
získat podporu mnoha desítek poslanců. Nakonec 28. listopadu návrh sněmovnou prošel
zcela hladce, s masivní podporou 130 poslanců
ze 150 přítomných, přičemž jen jediný byl proti.
Věřím, že v tomto hlasování se projevily všechny
výše zmíněné kroky, dopisy, stanoviska a jednání, které během let ze snahy o ochranu Berounky udělaly všeobecně známé téma.
Po listopadovém schválení novely byly sociální sítě plné příspěvků od většiny parlamentních
stran, které rozhodnutí oslavovaly. Je skvělé, že
to tolik lidí vzalo za své – což je současně také
výsledek úspěšné vyjednávací taktiky ze strany
STAN. Chtěl bych se s Vámi tímto textem nejen
podělit o radost ze záchrany Berounky, ale i připomenout, že i z lokální úrovně může jeden člověk mnohé dosáhnout.
Paní poslankyně J. Krutáková k tomu pro
média řekla: „Jedná se o vyjmutí části toku Berounky z dopravně významných cest od kilometru 37, tedy zhruba od obce Liblín po přístav
v Radotíně. Město Praha, starostové i obyvatelé
obcí z povodí Berounky vyžadují toto vyjmutí již
od roku 2015, kdy bylo vysloveno společné nesouhlasné stanovisko dotčených obcí.“
Jsem rád, že to několikaleté úsilí, s řadou stanovisek, dopisů a schůzek mělo smysl. Děkuji
poslancům za STAN, že to dotáhli do konce.
Děkuji za podporou ostatním starostům kolem
Berounky i z městských částí (zejm. Zbraslavi
a Radotína) a také paní J. Plamínkové, dřívější
pražské radní, dnes zastupitelce a předsedkyni
pražské organizace STAN.
Věřím, že Senátem novela projede hladce –
podle informací už poprvé s vyškrtnutím Berounky neměl problém. A věřím, že i kdyby pak novelu nepodepsal prezident, známý náklonností
k lodní dopravě a plavebním kanálům, sněmovna ji už dokáže až k účinnosti dotlačit (stačilo by
100 hlasů).
Filip Kořínek,
starosta, místopředseda svazku obcí Region
Dolní Berounka
FOTO: archiv MěÚ Černošice

z radnice

Jednou větou...
• Poslanecká sněmovna schválila vyškrtnutí
Berounky ze seznamu dopravně využitelných,
tj. splavnitelných řek – naše řeka bude pro
budoucí generace snad zachráněna v současné podobě. Podrobněji k tomuto tématu
v mém samostatném textu.
• Připomínáme, že v nové radnici si na matrice můžete nově vyřídit také občanské průkazy a cestovní pasy, kvůli kterým dosud bylo
potřeba jezdit do Podskalské nebo na jiné
městské úřady.
• Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na
rok 2020 s celkovými náklady 396,6 milionu
Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový,
kdy plánované výdaje převyšují očekávané
příjmy o 30,1 milionů Kč. Tento schodek
je v návrhu pokrytý zapojením zůstatku na
bankovních účtech ke konci roku, který tvoří
nevyčerpané výdaje a zvýšené příjmy z roku
2019. Rozpočet obsahuje 13 milionů na
splácení úvěrů, z toho je cca 8 mil. Kč na
základě smluv a 5 mil. Kč bychom chtěli splatit navíc, předčasně. O výdajích na různé investice a na rekonstrukce silnic a chodníků si
přečtěte více na další stránce.

52,73 Kč/m3, přičemž vodné zůstává na
41,17 Kč/m3. Nová výše bude platit ale pouze po dobu čtyř měsíců, protože od 1. května 2020 se snižuje sazba DPH, a stočné
i vodné tak zlevní. Od května bude součet
vodného a stočného činit 89,82 Kč/m3, tedy
o 3,80 Kč/m3 (4,4 %) více než byla cena
v roce 2019.
• Uzavřeli jsme dohodu se Středočeským
inovačním centrem, jehož vodohospodářský
expert provede nezávislé posouzení našeho
systému provozování vodovodů a kanalizací,
a to jak z důvodů standardní kontroly „best
practice“ a identifikace možností zlepšení,
tak s ohledem na skutečnost, že příští rok
končí smlouva na poradenské a technické
služby společnosti AquaConsult a budeme
soutěžit novou.
• Vodovody a kanalizace budou „Tématem“
zasedání zastupitelstva 29. ledna; tento bod
v rámci běžného programu jednání uvede
provozní ředitel AquaConsultu ing. Jaroslav
Černý.
• Vzhledem k velmi výhodným cenovým
podmínkám, které vzešly z výběrového řízení v roce 2015, schválila rada města novou
smlouvu na správu veřejného osvětlení s fir-

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA Z ROZPOČTU
Vybrané provozní (= neinvestiční) výdaje samosprávy, rozpočet 2020, město Černošice:
- Technické služby (bez svozu odpadu) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,24 mil. Kč
- Městská policie (jen za Černošice) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11,87 mil. Kč
- Péče o seniory, pečovatel. služba, DPS -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,94 mil. Kč
- Knihovna, kultura (bez platů úseku kultury), Inf. list, granty -  -  -  4,97 mil. Kč
- Příspěvky na provoz mateřských škol -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,91 mil. Kč
- Příspěvek na provoz základní školy -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9,15 mil. Kč
Zdroj: Rozpočet města na rok 2020 schválený zastupitelstvem 4.12.2019

• Čtyři oslovené architektonické ateliéry
předložily své návrhy budoucí podoby nového městského hřbitova, který připravujeme
na konci Husovy ulice.
• Od 1. ledna se v souladu s podmínkami finanční analýzy v rámci dotace na projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod
zvyšuje stočné o 6,85 Kč na celkových

mou Eltodo na další 3 roky, přičemž měsíční
cena proti aktuální úrovni ještě mírně poklesla, na 48 817 Kč bez DPH.

ná již od září. Její kompetence a povinnosti
vykonává dle zákona starosta. Dohromady
s dokončováním radnice a stěhováním úřadu
to by letos pěkně náročný podzim…
• Na pokladně v nové radnici lze nově, resp.
opět, zakoupit parkovací hodiny k označení
vozidla při použití parkovacích zón s časovým
omezením.
• Rada přijala návrh Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život poskytnout černošickému Spolku pro partnerství evropských
měst finanční a technickou podporu na zajištění spolupráce s partnerskými městy Černošic (tj. Gerbrunn a Themar – Německo, Molsheim – Francie/Alsasko, Lesnice – Polsko)
finanční podporu 110.000 Kč.
• Evropská komise ve svém auditu odmítla
argumentaci, se kterou krajský úřad Středočeského kraje dříve zrušil rozhodnutí Odboru
přestupků MěÚ Černošice o přestupku premiéra A. Babiše proti zákonu o střetu zájmů.
Podle krajského úřadu se na svěřenské fondy
na rozdíl od obchodních korporací nevztahuje definice ovládající osoby. Podle Evropské
komise ale rozhodně ano.
• Rada města poskytne příspěvek 30 tisíc Kč organizaci Post Bellum, o.p.s., jako
finanční podporu opětovného zapojení naší
základní školy do projektu Příběhy našich
sousedů. V uplynulém roce v tomto projektu naše škola v rámci regionu zvítězila zpracováním příběhu černošické osobnosti paní
Renaty Horešovské a její rodiny.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva se jako vždy dozvíte uvnitř listu, kde
zveřejňujeme zkrácené podoby zápisů. Jejich plné znění je samozřejmě k dispozici na
městském webu.
--Milí černošičtí, vše nejlepší do roku 2020!
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

• Vybraný kandidát na funkci tajemníka mi
na začátku prosince oznámil, že od svého
stávajícího zaměstnavatele dostal nabídku
vyšší funkce a vyššího ohodnocení a na MěÚ
Černošice nenastoupí. Pozice je neobsaze-

Zasedání zastupitelstva 29. ledna 2020 v 19.00
Městský sál na Vráži
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Ze 34. jednání Rady města Černošice (11. 11. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Výběr dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Revize elektrických zařízení
a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6,
341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“
Rada města Černošice bere na vědomí Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené
pod názvem „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6,341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města
Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky společnosti Petr Majer - ELEKTRO, IČO:
47566647, ve veřejné zakázce „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500,
332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech
ve vlastnictví města Černošice“ za částku 881
000 Kč bez DPH; schvaluje smlouvu o dílo č.
602/2019 mezi městem Černošice a společností Petr Majer - ELEKTRO, jejímž předmětem
je zhotovení revizí elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města
Černošice.
• Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.
639/2018 o pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
2 k pojistné smlouvě č. 639/2018 o pojištění
majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací mezi městem Černošice
a Pojišťovnou VZP, a.s., IČO: 27116913 z důvodu
změny sídla MěÚ Černošice a navýšení majetku
o stavbu budovy Karlštejnská 259 a přístavbu ZŠ
Černošice – Mokropsy.

• Závěrkový list pro dodávku zemního plynu
pro rok 2020 a 2021 - potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky
Rada města Černošice souhlasí s vydaným Závěrkovým listem pro dodávku zemního plynu pro
rok 2020 a 2021 jako potvrzení uskutečněného
burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 4. 11. 2019
mezi městem a společností Pražská plynárenská,
a.s. IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1; schvaluje rozpočtové opatření č. 92.
Odbor vnitřních věcí
• Ceník kopírovacích služeb poskytovaných
městem Černošice pro coworkingové centrum PÛDA
Rada města Černošice schvaluje ceník kopírovacích služeb.
Právní odbor
• Darovací smlouva - fotografie do nové radnice
Rada města Černošice schvaluje darovací
smlouvu s panem D. na soubor fotografií do budovy nové radnice.
Finanční odbor
• Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na období 2020 2024
Rada města Černošice schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu na období 2020 - 2024
příspěvkových organizací ZŠ Černošice, ZUŠ
Černošice, MŠ Karlická, MŠ Barevný ostrov, MŠ
Topolská a MŠ Husova.

• Rozpočtové opatření č. 91 a změna rozpisu rozpočtu č. 60
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 91 a změnu rozpisu rozpočtu č. 60;
souhlasí s přijetím účelové dotace na provoz
JSDH.
Dodatečně zařazené body programu
• Vyhodnocení - VZMR - Kompletní výměna
linolea v ZŠ Černošice, budova C, 3. patro
Rada města Černošice bere na vědomí 1) zápis
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení
hodnotící komise, 2) vyloučení dodavatele Aleš
Sebastianides, IČO: 12584878; rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele AREA
STUDIO s.r.o., IČO: 07777787 za celkovou
nabídkovou cenu 272.099,30 Kč bez DPH
(329.241 Kč s DPH).
• Vánoční dekory do Karlštejnské ulice
Rada města Černošice souhlasí 1) s postupem
dle bodu 2.3.8 písm. c) Směrnice města o zadávání veřejných zakázek - zadání zakázky jednomu
dodavateli, 2) s cenovou nabídkou společnosti
ELTODO Osvětlení, s. r. o., IČO: 25751018 na
dodávku a montáž nových vánočních dekorů
v Karlštejnské ulici za celkovou částku 82 938 Kč
bez DPH (100 355 Kč bez DPH); schvaluje 1)
uzavření smlouvy o dílo č. CES 603/2019 mezi
společností ELTODO Osvětlení, s. r. o. a městem
Černošice na dodávku a montáž vánočních dekorů, 2) rozpočtové opatření č. 93.

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

Ze 35. jednání Rady města Černošice (25. 11. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Pověření starosty a místostarosty města,
aby každý z nich mohl samostatně rozhodnout o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o konání dražby jejímž předmětem budou pozemky parc.č. 6211/41 o výměře 289 m2 a parc.č.
6211/40 o výměře 1063 m2 oba v obci a k.ú.
Černošice, oba ve vlastnictví České republiky
(s právem hospodařit má Státní statek Jeneč, s.p.
v likvidaci), přičemž nejnižší podání za pozemky
bude stanoveno ve výši 130 000 Kč; schvaluje
rozpočtové opatření č. 96; doporučuje zastupitelstvu města svěřit starostovi a místostarostovi města
Černošice pravomoc rozhodovat o nabytí hmotné
nemovité věci městem Černošice v dražbě pozemků parc.č. 6211/41 a parc.č. 6211/40 oba v obci
a k.ú. Černošice, přičemž nejnižší podání bude
stanoveno ve výši 130 000 Kč.
• Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 - 2028
Rada města Černošice schvaluje Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na období
2019 - 2028 dle § 8 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
• Nájemní smlouva CES 614/2019 na pronájem části pozemku parc.č. 4049/1 a pozemku parc.č. 4048, oba v obci a k.ú. Černošice,
ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
4049/1 o výměře 305 m2 a pozemku parc.č.
4048 o výměře 22 m2, oba v obci a k.ú. Čer6

nošice; souhlasí s nabídkou paní M.B.na pronájem uvedených pozemků za cenu 51 Kč/m2/rok;
schvaluje nájemní smlouvu CES 614/2019 na
jejich pronájem, a to na dobu určitou do 31. 12.
2020 za cenu 51 Kč/m2/rok.
• Nájemní smlouva CES 612/2019 na pronájem části pozemku parc.č. 479/1 v obci a k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 479/1
v obci a k.ú. Černošice o výměře 16 m2 v ul. Riegrova, na kterém je umístěna plechová garáž o rozměrech 3,10 x 5,10 m; souhlasí s nabídkou paní
H. Č. na pronájem části pozemku parc.č. 479/1
o výměře 16 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu
102 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu CES
612/2019, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020
za cenu 102 Kč/m2/rok.
• Nájemní smlouva CES 613/2019 na pronájem části pozemku parc.č. 1160 v obci a k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
1160 v obci a k.ú. Černošice o výměře 549 m2
v ul. Husova; souhlasí s nabídkou pana A. M.na
pronájem části pozemku parc.č. 1160 o výměře 549 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu 51
Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu CES
613/2019, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020
za cenu 51 Kč/m2/rok.
• Kupní smlouva č. 528/2019 na pozemek
parc.č. 1694/38 o výměře 48 m2 v obci a k.ú.
Černošice, Peroutkova ulice

Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 528/2019 mezi městem Černošice
a společností CPI South, s.r.o., IČO: 01801066,
kterou město odkoupí pozemek parc.č. 1694/38
o výměře 48 m2 v obci a k.ú. Černošice, který leží
pod komunikací Peroutkova, za částku 7.200 Kč
bez DPH; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu č. 528/2019.
• Dohoda o splátkách dlužné částky za vodné a stočné za č.p. xxx
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dohody CES 634/2019 o splátkách částky 11.189
Kč za vodné a stočné.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Odměny ředitelkám škol zřízených městem
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o projednání výsledků činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za období 1. 7. 2019
- 31. 12. 2019; stanovuje odměnu ředitelkám
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice.
Odbor vedení města
• Rozpočet 2020
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí návrh rozpočtu města na rok 2020; doporučuje zastupitelstvu města rozpočet na rok
2020 a příspěvky příspěvkovým organizacím ke
schválení.

z radnice
• Program 11. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 11.
zasedání zastupitelstva města.
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne 21.10.2019 a 18. 11. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 21.
10. 2019 a 18. 11. 2019 a doporučení komise
uvedená v zápise.
• Zápisy z jednání školské rady ze dne 3. 6.
2019 a 7. 10. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápisy
z jednání školské rady ze dne 3. 6. 2019 a 7. 10.
2019.
• Žádost Post Bellum, o.p.s. o finanční podporu projektu Příběhy našich sousedů v Černošicích
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
Post Bellum, o.p.s. o finanční podporu projektu
Příběhy našich sousedů v Černošicích; schvaluje
poskytnutí podpory projektu ve výši 30.000 Kč.
Odbor informatiky
• Narovnání smluvních vztahů se spol. Galileo - Smlouva o zajištění a provozu Balíčku
GDPR+ a SSL certifikátu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu č.
605/2019 se společností Galileo Corporation s.
r. o. v ceně plnění 3 569,50 Kč vč. DPH.
• Narovnání smluvních vztahů se spol. Galileo - Smlouva o provozu internetových stránek č. 604/2019
Rada města Černošice souhlasí S uzavřením
Smlouvy o provozu internetových stránek č.
604/2019 se společností Galileo Corporation
s. r. o. v ceně plnění 20 836,20 Kč ročně vč.
DPH.
• Narovnání smluvních vztahů se spol. Galileo - Smlouva o provozu mobilní aplikace č.
606/2019
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o provozu mobilní aplikace č. 606/2019
se společností Online-Team s.r.o., dceřinou společností Galileo Corporation s.r.o., v ceně plnění
4 235 Kč vč. DPH ročně.
• Poplatkomat - uzavření smlouvy č.
609/2019 o poskytování servisních prací,
výpověď smlouvy č. 280/215 o poskytování
základní servisní podpory
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 609/2019 o poskytování servisních
prací se společností Kadlec-elektronika, s.r.o.,
v základní ceně hodinové sazby Hot-line 1 100
Kč bez DPH, a s výpovědí smlouvy č. 280/2015
o poskytování základní servisní podpory se společností První chráněná dílna s.r.o., bez udání důvodu, v ceně paušální sazby 4 225 Kč bez DPH
za čtvrtletí.
• Nákup licence Symantec Messaging Gateway (antispam), 250 uživatelů, 1 rok
Rada města Černošice souhlasí s nákupem licence antispamového řešení Symantec Messaging Gateway pro 250 uživatelů s podporou na 1
rok od společnosti POLYSOFT s.r.o. za cenu 27
225,00 Kč vč. DPH na základě posouzení 3 nabídek; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 61.
• Prodloužení podpory licencí zálohovacího
SW Veeam
Rada města Černošice souhlasí s nákupem prodloužení podpory zálohovacího SW Veeam od společnosti SDZP družstvo se sídlem Riegrova 909/5,
405 01 Děčín, za cenu 29 820 Kč bez DPH, 36
082,20 Kč vč. DPH, v režimu náhradního plnění;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 62.
• Prodloužení podpory licencí virtualizační-

ho software VMWare
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
prodloužení podpory virtualizačního systému
VMWare od společnosti SDZP družstvo se sídlem Riegrova 909/5, 405 01 Děčín, za cenu 24
255 Kč bez DPH, 29 348,55 Kč vč. DPH, v režimu náhradního plnění; schvaluje změnu rozpisu
rozpočtu č. 64.
• Prodloužení podpory zálohovacího SW pro
el. poštu
Rada města Černošice souhlasí s nákupem prodloužení podpory zálohovacího software reload
- GroupWise Disaster Recovery Renewal Business Support 1-Year od společnosti TDP s.r.o. se
sídlem Oldřichova 52, 128 00 Praha 2, za cenu
39 000 Kč bez DPH, 47 190 Kč vč. DPH; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 63.
• Rozšíření vyvolávacího systému CALL250V
na odbor živnostenský úřad
Rada města Černošice souhlasí 1) s rozšířením stávajícího vyvolávacího systému CALL250V
na živnostenský úřad v minimální variantě bez
WebCall (objednávání přes internet) za částku
97 674,23 Kč vč. DPH, 2) s uzavřením smlouvy o dílo č. 615/2019 se společností Kadlec
Elektronika, s. r. o, jejímž předmětem je dodávka a montáž vyvolávacího systému CALL250V
na živnostenský úřad; schvaluje změnu rozpisu
rozpočtu č. 65.
Správní odbor
• Dodatek č. 7 ke smlouvě 216/2006
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 8
ke Smlouvě o umístění technického zařízení na
sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, č. 2016/2006 zohledňující
změnu umístění jedné kabiny CDBP na adresu
Karlštejnská 259, Černošice.
Odbor technických služeb
• Oprava multikáry M 25
Rada města Černošice souhlasí s proplacením
faktury Pavla Rady, IČ 74920588 za opravu multikáry M25 v celkové výši 52.580 Kč.
• Dodatečná výsadba zahrady a doplnění závlahového systému nového úřadu Karlštejnská 259
Rada města Černošice souhlasí s proplacení
faktury firmy Gardeo s.r.o., Zdeňka Lhoty 469,
252 28 Černošice, IČ 04373723 za výsadbu
zahrady nového úřadu Karlštejnská 259 za celkovou cenu 57.324 Kč.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Veřejná zakázka malého rozsahu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice se zaměřením na oběh písemností - vyhlášení
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Černošice se zaměřením na oběh písemností;
schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně
návrhu smlouvy o dílo CES 581/2019 k uvedené
veřejné zakázce.
• Žádost o schválení nákupu a montáže
osvětlovacího stožáru 24/220V na cisternu
CAS30 Scania
Rada města Černošice schvaluje 1) nákup
a montáž osvětlovacího stožáru na cisternu
CAS30 Scania od firmy KOBIT-THZ CZ, s.r.o.,
Tovární 123, Slatiňany za celkovou cenu 47.680
Kč včetně DPH; změnu rozpisu č. 68.
Městská policie
• Nákup softshellových bund s reflexním

sedlem pro strážníky MP Černošice
Rada města Černošice schvaluje nákup nových
softshellových bund pro MP Černošice od firmy
Francouz s.r.o. IČO: 25234170, za cenu 48 035
Kč s DPH.
Finanční odbor
• Informace o rozpočtových opatřeních
a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO - 3. čtvrtletí 2019
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu
v kompetenci vedoucí finančního odboru (dle důvodové zprávy za 3. čtvrtletí 2019).
• MŠ Topolská - souhlas s použitím fondu
odměn
Rada města Černošice souhlasí s čerpáním
fondu odměn MŠ Topolská Černošice ve výši
38.605 Kč na úhradu platů; bere na vědomí
čerpání schválené rezervy na platy (450 tis. Kč).
• Rozpočtové opatření č. 94 a změna rozpisu rozpočtu č. 67
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 94 a změnu rozpisu rozpočtu č. 67.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Výzva města Černošice k navrácení finančních prostředků
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o výsledku kontroly MPSV o použití účelové dotace na činnosti vykonávané OSPOD; souhlasí
navrácením finančních prostředků ve výši 222
352,54 Kč z účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti
SPOD.
Dodatečně zařazené body
• Umístění interaktivního prvku a hraničního
panelu na pozemcích města
Rada města Černošice souhlasí 1) s umístěním
dřevěné cedule - interaktivního prvku na pozemku města Černošice parc. č. 4105/17 v k.ú.
a obci Černošice, 2) s umístěním dřevěné cedule
- hraničního panelu informujícího o hranici CHKO
Český kras na pozemku města Černošice parc.
č. 4106/2 v k.ú. a obci Černošice.
• Právní zastoupení ve věci zrušení části
OOP č. 1/2018 - Změny č. 2 ÚP Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí návrh
J. K. ze dne 11.11.2019 o zrušení části OOP č.
1/2018 - Změny č. 2 ÚP Černošice; souhlasí
s výběrem nabídky Advokátní kanceláře Dohnal
& Bernard. s.r.o. IČO: 018 25 666, na právní
zastoupení ve věci návrhu na zrušení části OOP
č. 1/2018 - Změny č. 2 Územního plánu Černošice za částku ve výši 1.700 Kč bez DPH/hodina; schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě č. 128/2019 o poskytování právních
služeb mezi městem Černošice a Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard. s.r.o.
• Ceník kopírovacích služeb poskytovaných
městem Černošice pro coworkingové centrum PUDA_revokace
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/34/9/2019 a schvaluje ceník kopírovacích
služeb.

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).
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Z 10. zasedání Zastupitelstva města Černošice (7. 11. 2019)
• Projednání nabídky na koupi pozemku parc.č. 462 jehož součástí
je budova s č.p. xxx a pozemku parc.č. 463 v obci a k.ú. Černošice,
ulice Vrážská (smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva zástavní,
včetně dalších smluvních ujednání)
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1) smlouvu o budoucí smlouvě

kupní CES 601/2019 mezi městem Černošice a manželi K. M. a K. O.
o koupi pozemku parc. č. 462, jehož součástí je budova s č.p xxx a pozemku parc.č. 463, vše v obci a k.ú. Černošice, za kupní cenu 8.800.000 Kč,
2) smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem CES 600/2019 mezi
městem Černošice a manželi K. M. a K. O., 3) rozpočtové opatření č. 90.

Nová vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Černošice přijalo na
svém zasedání dne 4. 12. 2019 novou vyhlášku o místních poplatcích, která začne
platit od 1. 1. 2020.
Novou vyhlášku o místních poplatcích bylo
potřeba přijmout, neboť došlo k poměrně
rozsáhlé novele zákona o místních poplatcích, která se dotýká všech poplatků. Dobrou

zprávou pro občany je, že změna se netýká
výše poplatků. Platit budeme stejně. Ovšem
některé skupiny obyvatel jsou od poplatků
částečně osvobozeny přímo ze zákona a některé se nově stanou poplatníky, byť jimi dosud nebyly.
Pro přehlednost je vše popsáno v tabulce
(zvýrazněné části jsou nové):

Vyhláška o místních poplatcích č. 3/2019
je zveřejněna na stránkách města (www.mestocernosice.cz) v sekci samospráva oddíl
vyhlášky.
Zuzana Bacíková
vedoucí právního odboru

poplatek ze psů

za co se platí:
každý pes starší 3 měsíců
kdo platí:
držitel psa (fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území ČR – vztahuje se i na cizince)
kolik se platí:	1 pes – 700 Kč/rok, za druhého a dalšího psa – 1400 Kč/rok, osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského či
sirotčího důchodu za 1 psa 200 Kč/rok a za druhého a dalšího psa 300 Kč/rok
kdo je osvobozen:	nevidomá osoba, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitel průkazu ZTP
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob, osoba provozující útulek pro zvířata, osoba s povinností
držet psa dle zvláštních předpisů, člen Svazu záchranných brigád kynologů ČR
kdy zaplatit:
Do 31. 5. příslušného kalendářního roku nebo do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti

poplatek z pobytu (nově zavedený poplatek nahrazující poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity)

za co se platí:
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu
kdo platí:
poskytovatel úplatného pobytu (poplatek vybere od ubytovaného)
kolik se platí:
21 Kč za každý den pobytu
kdo je osvobozen:	nevidomá osoba, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitel průkazu ZTP/P
a její průvodce, osoba mladší 18 let, osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče, pečující o děti na zotavovací akci nebo podobné akci, vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo
podnikající fyzickou osobu, osoby pobývající ve školském zařízení (ústavní, ochranná výchova), v zařízení poskytující sociální služby, či zařízení pro lidi v nouzi, osoby pobývající na území obce za účelem výkonu záchranných či likvidačních prací
(IZS), příslušník bezpečnostního sboru, voják, státní zaměstnanec či zaměstnanec ČR pobývající v zařízení ve vlastnictví ČR
či obce (podrobněji v textu vyhlášky)
kdy zaplatit:
čtvrtletně, nejpozději do 15. dne po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí

poplatek za užívání veřejného prostranství

za co se platí: 	na veřejném prostranství: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních či reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, realizace kulturní, sportovní a reklamní akce nebo užívání pro tvorbu filmových a televizních děl
kdo platí:
fyzická či právnická osoba užívající veřejné prostranství uvedeným způsobem
kolik se platí:	1. výkopové práce 10 Kč/m2/den,
2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 1 Kč/m2/den a služeb 10 Kč/m2/den,
3. umístění stavebních či reklamních zařízení 10 Kč/m2/den,
4. umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí 10 Kč/m2/den nebo 3 600 Kč/týden,
5. umístění skládek 10 Kč/m2/den,
6. v yhrazení trvalého parkovacího místa – a) osobní automobil, přívěs 7 300/stání/rok, b) nákladní automobil, přívěs, návěs, autobus,
stavební stroj, maringotku 14 600 Kč/stání/rok
		
7. kulturní akce 0 Kč/m2/den
		
8. sportovní akce 0 Kč/m2/den,
		
9. užívání pro tvorbu filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den
kdo je osvobozen:	Osoby tělesně postižené a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P za vyhrazení trvalého parkovacího místa, akce, jejichž celý výtěžek je
odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, město Černošice pro potřeby města, osoby, které převedly bezúplatně do
vlastnictví města pozemek, který je veřejným prostranstvím a ten potřebují využít (podrobněji v textu vyhlášky)
kdy zaplatit:
1 den před zahájením užívání nebo v den užívání pokud bude užívání kratší 2 dnů

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

za co se platí:
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
kdo platí:	fyzická osoba přihlášená v obci, fyzická osoba vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena žádná fyzická osoba
kolik se platí:
600 Kč/ rok
kdo je osvobozen:	osoba umístěná v dětském domově, ústavu či školském zařízení pro ochrannou výchovu nebo preventivně výchovnou péči nebo pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, či tělesně postižené, v domově pro seniory, se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, osoby
po celý kalendářní rok umístěny ve výkonu trestu odnětí svobody, ve zdravotnickém zařízení, nebo osoba nepřetržitě pobývající mimo
území České republiky
kdy zaplatit:	do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách (1. splátka do 31. 3. a 2. splátka do 30. 9. příslušného
kalendářního roku)
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Plán rozvoje sportu
Kdy: 6. února v 17.00
Kde: zasedací místnost MěÚ Černošice
Obce v rámci své samostatné působnosti mají
povinnost řešit koncepci sportu. Město Černošice se zatím opírá o Strategický plán rozvoje
města Černošice 2017–2022, v němž jsou
zmíněny i aktivity sportovních organizací. Nicméně naším cílem je nejen provést aktualizaci
strategického plánu, ale též s ohledem na doporučenou osnovu rozpracovat Strategický plán
rozvoje sportu, a to s pomocí těch, kterých se
daná oblast dotýká.
Strategický plán rozvoje sportu má popisovat
aktuální stav, specifika a uvést základní statistic-

ká data, problémy, partnery sportu (sportovišť,
sportovců…) v obci. Dále má popsat dopad
sportu na ostatní roviny kvality života. Důležitým úkolem je stanovení cílů, tj. čeho má být ve
střednědobém výhledu ve sportu v naší lokalitě
dosaženo (např. sport pro děti a mládež, rozvoj
sportovní infrastruktury, sport pro zdraví, sportovní soutěže). Z těchto cílů (a určení, kdo je
má naplňovat) by měla být sestavena konkrétní
proveditelná opatření, tj. přesné cíle, kterých
chceme ve stanoveném čase dosáhnout. K nim
se váží předpokládané finance, které jsou pro
splnění úkolů i pro „běžný provoz“ potřebné.
Řešení financování je tak i podkladem pro rozdělování dotací, a to nejen obce.
Oslovuji tedy ty, kteří jsou v oblasti sportu

Pohledem občanů města

v rámci města Černošice zainteresovaní a chtějí
se na plánu rozvoje sportu podílet, aby přišli na
společnou schůzku konanou dne 6. 2. 2020
(čtvrtek), od 17 hodin do zasedací místnosti
MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, kde by bylo
možné představit základní kostru plánu a diskutovat o záměrech, investičních akcích, sportovních akcích a dalších informacích, které by se
v plánu měly promítnout.
Zároveň můžete jakékoli podněty, které jsou
podstatné pro analýzu sportovních aktivit a sportovišť v Černošicích a jejich rozvoj, zasílat na
mail: monika.formackova@mestocernosice.cz.
Monika Formáčková
projektový manažer

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

Zlepšení odvodu dešťových vod z oblasti Horky
Velice rád bych touto cestou poděkoval panu
Tomáši Jandurovi, zastupiteli města Černošice, za jeho nasazení v zastupitelstvu města při
řešení havarijních problémů spojených s odvodem dešťových vod v ulici V Horce.
Jím prosazovaná aktuální opatření byla

v radě města bezodkladně projednána. Město
pak realizací prvních nutných stavebních opatření velmi pomohlo nám a našim sousedům
následným lepším odvodem srážkových vod
z vozovky a tím snížením zatékání do opěrných
zdí přilehlých nemovitostí.

Rovněž je nutné vyslovit dík firmě p. Milana
Hampla za rychlé a kvalitní provedení stavebních prací.

Chodník v Červánkové ulici

Jan Matoušek

3xfoto: Radko Pöschl

Jako malého mne tatínek učil, že si člověk nemá jen stěžovat, ale také
musí umět poděkovat. A proto bych rád poděkoval vedení města za rychlou reakci na můj dopis z listopadu, kdy jsem upozornil na nevhodné
řešení ukončení chodníku v Červánkové ulici, jehož vysoká hrana byla
překážkou pro maminky s kočárky a hlavně pro ty, kteří ke svému pohybu potřebují invalidní vozík. Stejný problém byl také u přechodu v Husově ulici u samoobsluhy U Vávrů. Musím proto poděkovat za to, že obě
„překážky“ byly ještě v průběhu listopadu odstraněny a obě místa jsou
již upravena tak, aby zde zmíněné překážky chodcům neztěžovaly život.
Ještě jednou proto děkuji.
A když děkuji, musím si také trochu postesknout. V listopadových IL
byl pod mým upozorněním na závady chodníků dopis pana Cmunta, který si stýskal na nepořádek ve městě. Bohužel s tím se k němu musím přidat. Na Slunečné je autobusová zastávka Javorová. Je to jediná zastávka ve městě, alespoň ta, o které vím, která nemá ve sloupku instalovaný
odpadkový koš. A tak čekající cestující často odhazují odpadky nejen
okolo sloupku, ale i za plot přilehlé zahrady. Mám proto prosbu, zda
by i zde nešlo odpadkový koš doplnit. Vím, že to nezaručí, že všechno
skončí v něm, ale snad se množství odhozených věcí sníží. I za případné
doplnění koše předem děkuji. A nejen za doplnění koše, ale i těm, kteří
jej začnou využívat a neodhodí vše jen na chodník. A do té doby prosím
cestující: „Vezměte si své zbytky s sebou a použijte koš, který cestou
potkáte.“
Radko Pőschl

-- Nově upravené
zakončení chodníku
v Červánkové ulici --

-- Na autobusové zastávce Javorová chybí
odpadkový koš. --

-- Nově upravené zakončení
chodníku u samoobsluhy --
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Zrození naší nové radnice

Stavba je situována na pravém břehu potoka
Švarcavy, který pramení nad obcí Kuchařík.
Jeho voda si razí cestu údolím, kde kdysi poháněla několik mlýnů. V Černošicích se potok
skrývá většinou v zahradách. Než se spojí s Berounkou, má na území města osm přemostění;
pohled na jeho koryto zatím není příliš romantický. I když většinu roku jím protéká málo vody,
potok se dovede i pořádně rozvodnit!
Manželé Františka a Antonín Tišnovských si
podle plánů architekta Františka Havla nechali postavit nájemní dům, který byl zkolaudován
před devadesáti lety, 16. prosince 1929. Od
začátku na sebe upozorňoval svojí velikostí
a prosklenou kopulí na střeše. V Černošicích se
prosklená „Rúcklova sluneční lázeň“ samostat-

Ocenění pro
nádražní budovu
Černošická zastávka dostala cenu za obdivuhodnou proměnu staniční budovy a spolupráci SŽDC a černošického okrašlovacího spolku ČOLEK. Děkujeme panu Fořtovi
a panu Píchovi ze SŽDC, oběma pokladním, Jakubovi Špetlákovi a sousedce Vlastě, která Čolkům nadšeně pomáhá.
Hanka Jelínková, spolek ČOLEK, z.s.
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ně vybudovaná na jedné zahradě nedochovala,
ale na třech domech z té doby ji vidíme dodnes.
Byla instalována na vrcholu střechy domu nebo
na jeho nejvíce osluněné straně jako údajně
zdraví prospěšné či léčivé zařízení. Léčilo se
modifikovaným slunečním světlem a přirozeným
slunečním teplem. Speciální sklo se vyrábělo
v Rúcklových sklárnách v Nižboru. Pro komfortní proceduru slunění bylo možno se zde i osprchovat a na lehátku si odpočinout. Ve dvacátých
letech minulého století byly provozovány „Rúcklovy léčebné sluneční lázně“ v Hodkovičkách,
kde se pod dohledem lékaře léčila kožní, kloubní a mnohá další onemocnění. Dobová reklama
praví: „Slunce je zdrojem života, tudíž také univerzálním lékem. Neškodné jak útlému děcku,
tak vetchému starci.“
Vnuk stavebníků tohoto domu Karel Václav
Tišnovský (1922–2007), narozený v Roblíně,
navštěvoval černošickou školu. Stal se zpěvákem, režisérem a uznávaným operetním hercem.
Za německé okupace stihl dům stejný osud
jako mnoho dalších v obci. Dne 1. října 1942
přišla do Černošic a okolí německá posádka se
dvěma tisíci německých chlapců (Hitlerjugend),
kteří byli ubytováni ve vytipovaných domech.
Majitelům bylo nařízeno domy vyklidit a dát je
k disposici. Po skončení války se situace vlastně nezměnila. Většina těchto domů byla opět
bez souhlasu majitelů obsazována nájemníky
určenými tehdejším Národním výborem. V domě
Tišnovských byla v přízemním bytě zřízena policejní stanice Veřejné bezpečnosti (VB). Tato
přešla později s úřadem Národního výboru do
obdobně zabrané vily rodiny Škardovy v Aleji K.
Gottwalda (nyní Dr. Janského), s obsazením na
dlouhých čtyřicet roků.
Dům Tišnovských zůstal ve vlastnictví rodiny
53 let. Od roku 1982 se vystřídali další dva majitelé a v roce 2004 se posledním vlastníkem stalo
město Černošice. V domě bylo deset nájemních
bytů. Ráda se zmíním o dvou obyvatelích. Byla
to rodina bratra Antonína Jirkovského, pečlivého kronikáře obce a věrného Sokola a cvičite-

le. A téměř šedesát let tu žila se svojí rodinou
paní Miluška Borovičková, členka a obětavá
pracovnice Červeného kříže. Před přestavbou
domu musela domov opustit a s pochopením,
že z domu bude radnice města, jí popřála: „Aby
náš pan starosta tady co nejdéle starostoval.
Aby se tu páni radní dobře radili. Všem v kancelářích ať úsměv na tvářích září. Z pošty abychom
dostávali jen samé dobré zprávy. V knihovně ať
se hodně čte!“
Zásadní přeměnou nájemního domu (doplněného osobním výtahem a přístavbou dalších
prostor pro Českou poštu, městskou policii
a Knihovnu Františky Plamínkové) vznikla dnes
důstojná budova městského úřadu. Po léta užívaný název domu „U Tišnovských“ se tak stává
minulostí.
Zdrojem informací je archiv města, Státní
okresní archiv v Dobřichovicích a vzpomínky
pamětníků.
Renata Horešovská, ČeSpoLet

z města a okolí

Krimifest

Foto: Dana Kutálková

S novým rokem již
zdravému štěstí blíž…
V titulku se tentokrát vlastně ukrývá stále ještě čerstvé – a nejupřímnější – přání každému
(a nejen jemu!), kdo právě „sjíždí“ stránky černošického Informačního listu (či webovky).
Osobní, rodinnou, sousedskou životní pohodu a vedle pracovních, viditelných úspěchů i jisté vnitřní potěšení z občasné přítomnosti na dění
veřejném, obecním (nejraději i zábavném) po
celý, krásně kulatý, rok 2020 vám všem (i jednotlivě) vinšuje Krimifest!
Vloni se podařilo udržet devatenáctiletou linii
„projektu“ se snahou předcházet zločinnosti kolem nás, podporovat tedy naši všestrannou vzájemnou slušnost, několika „prokomponovanými“
programovými nabídkami.
Červnovou projekcí snímku Léto s gentlemanem jsme startovali a v závěru roku se povedlo
navázat na loňský Stoletý koncert „listopadově“
-- S Big Bandem Hudby Hradní stráže a Policie ČR vystoupil i zpěvák Tomáš Savka. -aktuálním Svobodným koncertem Big Bandu
keré prvky zábavy „jubilujícího festivalu“ měly
dramaturgicky náramně korespondovalo závěHudby Hradní stráže a Policie ČR se sólisty Garečné vystoupení kapely G.O.W. (Dobrý starý přinášet atraktivní „náboj“...
brielou Urbánkovou a Tomášem Savkou. Poté
western). Vše se vstupným pro dobro volným!
Jaroslav Kopic
se pokračovalo malou, již tradiční, filmovou,
Kdo u toho nebyl, dost propásl...
mírně kovbojkovou sestavou (tentokrát Sedm
Letošní
programově
vrbí. Vzhledem
pod torok
dát,setřeba
vzhůru nohama,
správné odpovědi
statečných, Stíny horkého léta, Teroristka), s nížNěkam
k dvacetiletí akce by ovšem (a samozřejmě) veš-

Správné odpovědi kvízu:

1. B
Černošický ples roztancoval
halu Věry Čáslavské

2. B Filip Novák - juniorský mistr světa ve sjezdu družstev

Tradiční Černošický ples, který již podruhé pro-3. BArt 4 People, cukrárna Hájek & Hájková, Manuběhl v naší hale, se opět mohl těšit velké účasti4. Afaktura, manželé Farovi, Kratochvílovi, Müllerovi,
černošických tanečníků. Hosté mohli vidět ne-5. AMrázovi, Ševčíkovi, Voženílkovi, město Černošice, restaurace U Medvídků, skauti Černošice,
jen mistrovské taneční představení soutěžního
stavebniny Rokal, ZŠ Černošice, a také hostům
páru, ale i hudebně taneční ztvárnění španělské
a kamarádům, kteří pomohli s přípravou. Tenkoridy včetně dramatické milostné zápletky.
tokrát se podařilo získat částku 13 237 korun,
Děkujeme všem sponzorům, kterými jsou

Jája a Honza Farovi

MALÝ SOUTĚŽNÍ KVÍZ
Kolikrát v roce 2018 museli zasáhnout naši černošičtí hasiči?

V jakém sportu získal černošický občan letos zlatou medaili na mistrovství světa?

Dala by se čistě teoreticky přepravit řeka Berounka se stávajícím průměrným
průtokem pomocí běžných železničních cisteren jedoucích za sebou
po kolejích 60km/h?

V Černošicích se vyskytují i tzv. sluneční lázně . Co to přesně je?

V jakém roce byl umístěn název Kazín na skále u Berounky?

a)
b)
c)
d)

57
107
307
507

a)
b)
c)
d)

kuželky
sjezd divoké vody
šachy
potápění

a)
b)

NE
ANO

a)
b)
c)
d)

skleněná kopule
místo u Berounky
soustava zrcadel
místo pro opalování bez plavek

a)
b)
c)
d)

1868
1898
1918
1958

Správné odpovědi kvízu:1. B; 2. B Filip Novák - juniorský mistr světa ve sjezdu družstev; 3. B; 4. A; 5. A

2xfoto: archiv organizátorů

kterou jsme věnovali černošickému Sokolu.
S přáním všeho dobrého a veselou náladou
do nového roku vám přejí a na další společné
setkáni se těší

11

z města a okolí

Den otevřených dveří v Alzheimercentru
Kdy: 29. ledna, 14.00–17.00
Kde: Alzheimercentrum, Ostružinová 728
Alzheimerova choroba je velké téma posledních let. S prodlužující se délkou života roste
i počet nemocných s touto diagnózou. Podle
ADI (Alzheimer‘s Disease International) bude
v roce 2030 ve světě 76 milionů nemocných
a pro rok 2050 existuje odhad 135 milionů
pacientů.
S tím souvisí zvyšující se poptávka po službách zaměřených na specifika péče o osoby
trpící tímto nevyléčitelným onemocněním.
Zvláště v Praze a okolí je nedostatečná kapacita zařízení stále více diskutovaná, stejně
jako dlouhé čekací doby.
Proto se budují nová centra. Jedno takové
společnost Alzheimercentrum otevřela v srpnu 2019 i v Černošicích. Alzheimercentrum
Černošice patří do skupiny 13 zařízení poskytujících již více než 20 let kvalifikovanou
péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

Ve všech Alzheimercentrech je kladen
velký důraz na kvalitu péče, která je poskytována 24 hodin, 7 dní v týdnu. Jedním z práv
osob trpících Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence je právo žít v bezpečném,
srozumitelném a předvídatelném prostředí.
Moderní centra jsou koncipována tak, aby
splňovala přísné požadavky na poskytované
služby i bezpečnost klientů, vždy v souladu
s požadavkem na to, aby prostředí, které je
pro klienty novým domovem, působilo klidným a útulným dojmem.
Plán dne, který je pro každého klienta
nastavován individuálně, myslí na potřeby
těla i duše. Četné vědecké studie dokazují,
že k zachování nebo zlepšení kvality života
u osob s demencí je naprosto nezbytná aktivita jak fyzická, tak mentální. V Alzheimercentrech najdete širokou škálu aktivizačních činností, jako jsou např. reminiscenční terapie,
muzikoterapie, taneční terapie, canisterapie
a aromaterapie.

Alzheimercentrum je zařízení se zvláštním
režimem, což znamená, že podmínky přijetí
jsou jasně specifikovány. Zásadní pro přijetí
nového klienta je diagnóza demence, kterou
stanovuje praktický lékař či specialista na základě vyšetření. O umístění tedy nerozhoduje
bydliště. Díky tomu mohou o přijetí požádat
zájemci ze všech koutů České republiky.
S onemocněním demencí se pojí mnoho
dalších otázek, a proto Alzheimercentrum
Černošice připravilo Den otevřených dveří pro
všechny, které tato problematika zajímá nebo
by uvítali radu či pomoc. Každého z vás, kdo
máte zájem o informace o možnostech péče
o osoby s demencí, anebo vás zajímá, v jakém prostředí poskytujeme naše služby, rádi
uvítáme 29. ledna 2020 od 14 do 17 hodin
v našem Alzheimercentru Černošice na ulici
Ostružinová 728.
Jarmila Siverová, Lucie Cíglerová
Alzheimercentrum Černošice

Dementia: Setkání pečujících pokračují i letos
Foto: archiv Dementia

Kdy: 21. ledna v 17.00
Kde: Komunitní centrum MaNa
Vstoupili jsme do nového roku 2020. Kdykoli se přehoupne letopočet, máme ve zvyku bilancovat a mnozí z nás přemítají, jaké by si měli
dát předsevzetí. Často jde o rozhodnutí typu „méně jíst“ či „věnovat
vyšší úsilí práci“. Máme návrh na novoroční předsevzetí pro ty, kdo
pečují o příbuzného či blízkého člověka, trpícího některou formou
demence: pojďte si udělat více času na sebe. Zkuste nalézt způsob, jak šetřit síly a využívat příležitostí, které vám pomohou „dobít
baterky“.
Že nevíte, jak na to?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se ocitli v podobné životní situaci. Nabízíme možnost sdílet nejen své starosti a obtíže, ale i dobré
nápady a kousek naděje. Společně snad nalezneme způsob, jak se
vzájemně podpořit a s novou energií vyrazit do dalšího roku.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících, které v Černošicích pořádá organizace Dementia
I.O.V., z.ú. každé třetí úterý v měsíci (nyní tedy 21. ledna) od 17 hodin. Scházíme se v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese
Komenského 2018.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče
telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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Václav Vojtěch: Celoživotní učení je běh
na dlouhou trať
Třetí semestr ukončila v prosinci Akademie Černošice. V Černošicích díky ní
přednášeli například místní fotografové,
hasiči, ale i osobnosti zvučných jmen:
známý psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog Radkin Honzák, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová či někdejší
náčelník generálního štábu Armády
České republiky generál Petr Pavel. Co
chystá akademie na další semestr, na to
jsme se zeptali Václav Vojtěcha.
XX Jsou v plánu nějaké novinky, změny?
Základní představu pro jarní semestr mám v hlavě. Takže to brzo začnu konkretizovat. Všechny
vypsané kurzy pak zveřejníme na webu.
XX Kurzy jsou nyní rozdělené do šesti hlavních kategorií. Chystáte další?
Inspiroval jsem se vzory, které velice dobře fungují v zahraničí. Těch šest kategorií je vyčerpávajících jak pro celoživotní učení, tak i pro zlepšení komunitního života. Myslím, že se do nich
dají začlenit jakákoliv témata.
XX Jaký byl hlavní impuls pro vytvoření Občanské akademie?
Impulsů bylo více. Jednak jsem žil nějakou dobu
v Německu a vyučoval jsem na tamních lidových
vysokých školách. Vedl jsem třeba kurzy programování, kde jsem učil i osmdesátileté staříky.
Rozhodli se pro svůj svaz zahrádkářů vytvořit
nové webové stránky. V jiných kurzech jsem byl
účastníkem. Celoživotní vzdělání je v západní
Evropě součástí života a je přímo podporováno
státem. Města mají podle velikosti dokonce zákonnou povinnost nabídnout tolik a tolik tisíc vyučovacích hodin. Včetně financování. To u nás
neexistuje. Když jsem se v roce 2011 vrátil do
České republiky a o rok později do Černošic,
tak jsem tu něco podobného postrádal. Seznámil jsem se postupně i se situací na české politické scéně a stál jsem před rozhodnutím: Dělat,
že se mě to netýká, nebo začít dělat sám to, na
co stačím.
XX Takže zvítězila druhá možnost. Jak dlouho se samotný nápad rodil?
Oslovil jsem pana starostu a domlouvali jsme se,
co by se v tomto směru dalo dělat. Ten mě propojil se skupinou místních lidí, kteří se podíleli
na sbírce pro výstavbu Haly Věry Čáslavské. Aktivoval je pod názvem „Černošice jako ostrůvek
pozitivní deviace“. Několikrát jsme se sešli a vytipovali témata, která jsou pro občany Černošic
důležitá, od čistoty Berounky po zlepšení komunitního života. Z toho vzniklo několik projektů,
které je možno zrealizovat, já si vzal na starost
právě téma celoživotního učení a mediální gramotnosti. To bylo někdy v dubnu 2018.

Foto: archiv V. Vojtěch

XX Co bylo při rozjezdu nejobtížnější?
Někteří lidé mě od projektu zrazovali. Upozorňovali mě, že Černošice jsou kousek od Prahy
a lidé mohou sednout na vlak a za patnáct minut
být v centru. Proto jsem koncept nakonec připravoval jako pilotní projekt, na kterém se vše
vyzkouší. Pokud to klapne, bude se moci exportovat i jinam po republice. S pomocí města se
mi podařilo získat prostory, postavil jsem web
a začal jsem s propagací. Na půlku října jsem
naplánoval slavnostní zahájení. Na něj nacvičily
děti z místní ZŠ pásmo „Jak vychovávat rodiče“
a přijeli i představitelé občanských akademií
z partnerských měst Gerbrunn a Themar. To byl
startovní výstřel.
XX Kolik lidí za tím vším stojí?
Sám bych to určitě nezvládl. S tipy na místní
přednášející a lektory a s technickou podporou
mi velmi obětavě pomáhá Pavel Blaženín z kulturního úseku městského úřadu. Paní Milada
Pajgrtová Akademii velmi obětavě zprostředkuje
kontakty na mnohé osobnosti z řad přednášejících. A stejně tak i paní Helena Langšádlová.
Nejen, že zapojila své kontakty z řad osobností,
přednášejících, ale umožňuje mi vizi Akademie
prezentovat na veřejnosti, například na jednáních v poslanecké sněmovně. Taky musím poděkovat své manželce, neboť bez její podpory
by to určitě nešlo. A samozřejmě uvítám, pokud
se zapojí někdo další.
XX Lze nějak stručně vysvětlit, jak akademie to funguje?
Každý, kdo má zájem, si vybere z nabídky akcí
na webu www.akademieCernosice.cz, a když
má chuť přijít na kurz, tak se zaregistruje. Není
to dokonalé, a tak když chce zájemce jít na dva
kurzy, musí vyplnit dvě rezervace. Ukázalo se to
ale jako nejjednodušší řešení.
XX Osvědčil se rezervační systém? Nezneužívají někteří toho, že rezervace není zpoplatněna?
Funguje to. Lidé už vědí, že když se nikdo nepřihlásí, může být akce zrušena. V poslední době
se naopak stává, že lidé, kteří jsou zaregistrovaní a nemohou se zúčastnit, píší a omlouvají se.
I když je kurz pro malý zájem zrušen, přesto je
podle mne dobré, že se v nabídce objevil. Celoživotní učení je běh na dlouhou trať.
XX Zmínil jste, že jde o pilotní projekt. Projevily o něj už některé obce nebo instituce
zájem?
Projekt čas od času prezentuji při různých příležitostech. Například na mezinárodní konferenci
o vzdělávání v Bratislavě, nebo na konferenci
knihoven v Pardubicích. Občanská akademie
totiž nemusí být založena jen jako samostatný
spolek, ale třeba jako organizační složka obce
nebo městské knihovny. V knihovnách vidím
obrovský potenciál. Lidé obecně méně čtou, na

knihovny se těžko získávají dotace, a tak hynou
na úbytě. V Evropě je trend oživit knihovny právě
jako součásti vzdělávacích center. A na vzdělání
se již peníze shánějí snáze. Navíc zlepšují komunitní život. Dnes už se po vzoru Akademie Černošice rozjíždí Akademie Seniorfitnes v Praze 6,
Akademie Slaný, Akademie Dobřany a další jsou
v přípravě.
XX V rámci akademie se konalo již kolem
70 kurzů. Jste spokojen?
Samotný počet kurzů není důležitý. Podstatné
je, že lidé vidí, že se něco děje, mezi sebou si
o kurzech říkají a tím přitahují další zájemce. Takže spokojen jsem, akademie je na dobré cestě.
Odezva je pozitivní a velmi si jí vážím.
XX Byly zde osobnosti zvučných jmen. Jaká
přednáška zatím měla největší ohlas?
Největší ohlas? Pokud jde o počty návštěvníků,
pak kolem dvou set lidí přišlo na Radkina Honzáka. Důležité jsou ale i menší akce. Třeba na
chůzi po střepech přišlo výrazně méně lidí. Jedna z účastnic mi po absolvování kurzu napsala,
že léta odkládala operaci. Hned druhý den po
tomto kurzu o odvaze se na operaci přihlásila
a vše dobře dopadlo. Kurzu o včelách se účastnili lidé, kteří se poté rozhodli chovat včely. To
mne také moc těší. Chci také, aby se na vedení
kurzů podíleli více místní občané. V Černošicích
máme mnoho chytrých lidí, osobností, které svoje životní zkušenosti, vědomosti i životní příběhy
mohou předat dál. A to i proto, že tím podporuji
komunitu, soudržnost a vzájemné poznávání se.
A to jsou cíle Občanské akademie.
Pavla Nováčková
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Tutte Le Note
Nejmenší zpěváčci na dvou místech v jeden den
V sobotu 7. prosince poprvé zazpívali nejmenší zpěváčci Dětského pěveckého sboru Tutte Le Note pod vedením své sbormistryně Ludmily Plzákové, na klávesy doprovodil umělecký vedoucí Martin Vydra, a to během
jednoho dne na dvou místech Černošic.
Nejprve jsme zpříjemnili sobotní dopoledne návštěvníkům Vánočního
domu. Pozvaly nás organizátorky radničního výprodeje Bára & Bára. Pak
jsme se přesunuli na Vráž, kde děti vystoupily na tradičních Mikulášských

trzích. Pro mnohé děti to byla jejich premiéra, naštěstí nás před větrem
ochránil stan a vše bylo dobře slyšet i tam. Program byl doplněn instrumentálními vstupy bratrů Kysilkových (Mikuláš – flétna, Tonda – kytara)
a sester Weekes (Anička – flétna, Adéla – housle).
Přidejte se k nám
Přípravka i nadále přijímá zájemce o zpěv – přijďte se podívat na některou naši zkoušku, scházíme se každé pondělí 14–15 hodin v mokropeské
budově Základní školy Černošice.
Simona Kysilková Šnajperková
www.tuttelenote.cz

Děti z Karlické zdobí vánoční stromeček
Vánoční čas se blížil a pro navození správné vánoční atmosféry jsme vyrazili
s dětmi ze tříd Krtečků a Sluníček, jako již každý rok, ozdobit stromeček na
náměstí na Vráži. Letos děti vyráběly ozdoby samy, natíraly polystyrénové
koule a zdobily je sněhem, nastříhaly spoustu vloček a za naší maličké
spolupráce vzniklo mnoho krásných ozdob.
Za pomoci IBS-Rokal a technických služeb děti ozdobily vánoční stromeček, za odměnu dostal každý teplý čaj a perníček. Děti byly nadšené,
že si každý může pověsit svou ozdobu, a my jsme rádi, že jsme měli příležitost se této krásné akce opět zúčastnit. Panovala opravdu krásná vánoční
atmosféra, při které jsme zvládli s dětmi zazpívat i pár koled.
Mockrát děkujeme za tento vydařený den ochotným zaměstnancům
IBS-Rokal, kteří lezli po štaflích s úsměvem, a také šikovným pracovníkům
technických služeb. Dětská radost byla tou největší odměnou.
Klaudie Filípková, učitelka třídy Krtečků

Mikuláš s čerty řádí v Karlické
I k nám do školky letos zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Ve školce
byl cítit strach a velké zpytování svědomí, ovšem čert byl kupodivu kamarádský, a tak s dětmi tancoval, soutěžil, zpíval, praskal bublinky z bublifu-

inzerce

3xfoto: archiv MŠ Karlická

-- Vánoční strom na náměstí Centra Vráž ozdobily jako vždy děti
z MŠ Karlická. --

ku a skotačil. Připravil tak velmi krásnou a uvolněnou atmosféru a mohl
konečně promluvit Mikuláš, který nejprve promluvil ke každé třídě a pak
vyzdvihl hodné a šikovné dětičky, naopak s malými čertíky od nás ze školky
uzavřel dohodu o polepšení a snaze. Každý si nakonec ale zasloužil malou
nadílku. Krásný den jsme si užili a budeme se za rok zase těšit!
Klaudie Filípková, učitelka třídy Krtečků

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

-- Den s Mikulášem si děti náramně užily. Jen čerta se ze začátku
trochu bály. --

Tel. 731 672 685
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Krátké zprávy
ze základní školy
• třídy prvního stupně stále bruslí i plavou
• nejlepšími sběrači papíru jsou žáci 4.B, kteří
sesbírali celkem 856 kg
• žáci 3.A a 3.B besedovali se spisovatelkou
Hanou Jelínkovou
• 9.A a 9.B navštívil pan poslanec Jan Skopeček
• osmáci vyrazili na exkurzi do vily Tugendhat
• páťáci a šesťáci se zúčastnili projektu Velká
rodinná rada, který se zaměřuje na podporu finanční gramotnosti
• téměř celý druhý stupeň vyrazil v posledním
prosincovém týdnu do Galerie 90° na výstavu
fotografií Viléma Heckela
• osmáci a deváťáci vyjeli na veletrh Schola pragensis najít si svou vysněnou střední školu
• ve škole probíhala výstava k výročí třiceti let
od sametové revoluce, jejíž vernisáž proběhla ve
vrážské modlitebně
• naše škola se opět zúčastnila Mikulášských
trhů, kde žáci prodávali své výrobky, aby mohli nakoupit dárky pro děti z dětských domovů
a pěstounských rodin, jak jsme byli úspěšní,
vám ukážeme v příštím čísle
• školou prošel Mikuláš se svou družinou v podání žáků devátých tříd a 5.C (v budově v Komenského ulici)
• proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, vítězem se stal Dominik Tobek z 9.C
• v listopadu a prosinci proběhlo několik sportovních soutěží (florbal dívek i chlapců, Junior
NBA), děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke krásným výsledkům!
Všem žákům, rodičům, pedagogům i přátelům školy přejeme šťastný nový rok 2020!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Nový les pro Všenory
Les je místo pro život mnoha organismů. Jeho
místo v krajině je nezastupitelné. Je i místem pro
relaxaci a odpočinek nás lidí.
To, že je tu, není samozřejmost. Je tu, aby tu
byl a byl zdravý, je třeba se o něj také starat.
Právě k tomu jsme se rozhodli přispět i my.
Zapojili jsme se do akce Nový les pro Všenory, kterou pořádá Lesní správa Jíloviště a místní
spolek Na jedné vlně z.s.
Lesy jsou zasažené kůrovcem. Řádění kůrovce je viditelné už i na hřebenech. Mezi nejvíce
napadená místa, která můžeme vidět i z oken
naší školy, patří svah nad Horními Mokropsy.
Právě tam jsme se 18. listopadu vydali. Vybavili jsme se teplým pracovním oblečení, obuli jsme pevné boty, přibalili pracovní rukavice
-- Šesťáci poslouchají vyprávění o osudech
fotografa a horolezce Viléma Heckela. --

3xfoto: archiv ZŠ Černošice

-- Diskuse s pamětníky žáky zaujala. --

a pláštěnky. Jak se během dopoledne ukázalo,
právě pláštěnky byly velmi cenné.
Na místě v lokalitě K Cihelně se nás ujali
lesníci. Vyslechli jsme si úvodní instruktáž, jak
zacházet s nářadím a jak správně sazeničky zasadit. Při pohledu na sekeromotyky se mnohým,
zejména chlapcům, zajiskřilo v očích, pedagogům také, každému ovšem z jiného důvodu.
Společně s lesníkem, který se nás ujal, jsme si
připomněli význam lesa i jeho škůdce (především kůrovce). A pak?
Pak děti ve čtveřicích sázely malinkaté sazeničky dubů a javorů v řadě, kterou jim přidělila
paní z řad organizátorů. Sázeli jsme stromky ve
svahu v určeném rozestupu, hloubce a tak, aby
měly co největší šanci se ujmout a přežít. Děti se
s vervou pustily do práce. Nebylo to tak snadné,
jak to na první pohled vypadalo, občas vadilo
ostružiní, občas skrytý kořen. Kde bylo třeba,
pomohla paní učitelka.
I přes sychravo a déšť jsme přidělený úsek
zvládli osázet poměrně rychle. Děti lesníci chválili, jak přišly vybavené a pěkně pracovaly. Po
práci jsme se ohřáli u ohníčku, dali si čaj nebo
teplý mošt a zakousli něco sladkého. Kdo chtěl,
mohl si opéct buřtíka na ohýnku. Do školy jsme
se vydali poněkud více mokří než suší. Ve třídě
jsme se převlékli do suchého a popovídali si
o akci. Děti ji velmi pozitivně hodnotily. I když pršelo, bylo nám spolu dobře, pomohli jsme lesu
a bylo to fajn.
A kolik doubků že jsme vysázeli? Měli jsme
deset pracovních skupinek (z naší školy sázela
5.E a 7.A), každá zasadila cca 8-10 stromečků.
Jsem na děti hrdá, že se takto pěkně zapojily.
Pokud to půjde, zapojíme se rádi zas.
Martina Václavková, pedagog

Pamětníci mezi námi
Naše škola se 2. rokem zapojila v rámci občanské výchovy a dějepisu do projektu Příběhy
bezpráví – Měsíc filmu na školách 2019. Letošní
jubilejní 15. ročník byl věnován 30. výročí pádu
železné opony.
Do projektu byli zapojeni žáci 10 tříd z 6.–9.
ročníku. Ve dvouhodinovém bloku nejdříve společně zhlédli film 1989: Z dopisů psaných přes
železnou oponu, po přestávce následovala be-- Stromy se dají sázet za každého počasí. --

seda s hosty – pamětníky, kteří dětem prostřednictvím svých vzpomínek přiblížili dobu před
30 lety. Tímto bych chtěla jménem žáků i učitelů poděkovat paní Daně Špaldoňové, Kateřině
Pavlitové a pánům Vladimíru Douskovi, Ivanu
Látalovi a Otovi Davidovi za jejich ochotu přijít
mezi nás a zavzpomínat na dobu, která ovlivnila
životy nás všech.
Z názorů žáků je patrné, že podobné akce
přispívají k tříbení jejich názorů, vyjasňování postojů a pochopení dějinných souvislostí.
Sára:
„Pro mě byl film velmi emotivní, ale také
smutný, protože lidé neměli žádnou svobodu.
A to je to nejhorší…“
Veronika:
„Myslím, že téma besedy je velmi důležité,
protože my, jako mladá generace, bychom neměli zapomenout. Spíše naopak, vážit si toho
a vést národ k lepšímu…“
Tereza:
„ Film byl moc dojemný, smutný a brutální…“
Laura:
„ …chtěla bych říci všem lidem, kteří bojovali, že děkuji za to, že nám v r. 1989 vybojovali
svobodu. Beseda byla spontánní a srdceryvná
a skvěle doplnila film.“
Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice

Výstava fotografií Viléma
Heckela
V posledním listopadovém týdnu jsme se vypravili do Galerie 90° na Vráži, abychom si prohlédli
výstavu fotografií Viléma Heckela. Výstava byla
uspořádána k 50. výročí úmrtí tohoto výjimečného fotografa a dobrodruha. Vilém Heckel pocházel z Černošic a věnoval se reklamní fotografii.
Jeho životní zálibou bylo fotografování přírody
a zejména hor, které zdolával s předními českými horolezci své doby. Heckel tragicky zahynul
v roce 1970 při výstupu na Huascarán.
Výstavou nás provázel pan Ivan Látal, díky jehož poutavému výkladu, ale také velmi zdařilé instalaci fotografií, si odnášíme jedinečný zážitek.
Jitka Rychlíková, učitelka VV

ZŠ Černošice přijme učitele/
učitelku Př – TV (celý úvazek)
na zástup leden – březen 2020.
Životopisy zasílejte na email
lzhoufova@zscernos.cz.
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Projekt Zelená škola
Vzhledem ke globálně probíhajícím klimatickým
změnám chceme v rámci VV zdůrazňovat nejenom patřičnou informační osvětu žáků devatých
tříd, ale navíc umožnit i vhodné aktivity žáků ve
veřejném prostoru města Černošice.
První etapou měla být výsadba čtyř jinanů
dvoulaločných (ginko) v areálu před školou.
Obrátil jsem se na paní radní Milenu Paříkovou,
vedoucí odboru životního prostředí, a na vedoucí odboru technických služeb paní Renátu Petelíkovou, s nimiž jsme dne 7. 10. 2019 prošli

okolí školy a dohodli se na umístění zmíněných
stromů na zeleném pásu souběžném s příjezdovou cestou ke škole. Stromy žáci zasadili v rámci
rozšířené VV dne 5. 11. 2019.
Pro další etapu, která by následovala na jaře
2020, jsme probírali umístění zvýšených záhonů, kde by žáci mohli pěstovat nejen různá
koření, ale případně i rajčata, cibule, česneky
atd. Pro tento záměr by se nabízela spolupráce
s dřevařskou dílnou pana učitele Petra Steinochera, kde by děti mohly pod jeho vedením vyrábět potřebné záhonové 'kastlíky'.
Prozatím poslední a třetí etapou realizovatelnou během roku 2020 by mohla být spoluúčast
Foto: archiv ZŠ Černošice

žáků (ale třeba i členů jejich rodin) při zakládání
ovocného sadu s osmdesáti stromy, jejž město
plánuje mezi ulicí K Dubu a Dobřichovickou, kde
se v současné době nachází nevyužívané pole.
Záměr byl předložen na zasedání Zastupitelstva
města Černošice dne 16. 10. 2019, kdy došlo
k odsouhlasení záměru vedením města. Následně, to jest 21. 10. 2019, proběhlo hlasování na
zasedání odboru životního prostředí.
Pokud by uvedené projekty proběhly úspěšně, mohlo by město v budoucnosti umožňovat
žákům i s další podobné aktivity, které by žáci
mohli i samostatně vymýšlet, navrhovat a realizovat, samosebou pod dohledem účastněných
pedagogů. Kolegyně, které by o takouvouto
účast už dnes stály, jsou paní Jitka Rychlíková
a paní Kristýna Adámková.
Záměrem těchto akcí by měla být enviromentální výchova žáků. Žáci by mohli být vedeni
k rozvoji vědomí, že naše Země a život tvoří jeden nedílný celek, v němž by vše mělo existovat
ve vzájemném souladu a rovnováze, a tu že člověk často bez rozmyslu narušuje a jen velmi obtížně obnovuje. Žáci by se učili sledovat změny
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních
ekosystémů a vědomě užívat své získané poznatky ve prospěch ochrany životního prostředí
a principů udržitelného rozvoje.
Jan Sacher
pedagog

-- Deváťáci zasadili u školy nové stromy. --

Děti dětem na Mikulášských trzích
V sobotu 7. 12. se naše škola zúčastnila Mikulášských trhů v Černoších. Na trhu děti, pod vedením pedagogů, prodávaly své výrobky, na kterých pilně pracovaly v hodinách Vv, Pč, ve školní
družině a vlastně každou volnou chvilku.
Cílem této akce byla možnost splnit dětská
přání dětem z DD Lety a dětem v pěstounské

péči. Jsme rádi, že jsme mohli maličko přispět
k jejich radostnému prožití Vánoc.
Touto cestou velmi děkujeme všem dětem,
pedagogům, rodičům a ostatním zúčastněným,
kteří jakkoli přispěli k úspěšnému průběhu celé
akce.
Díky vašim nákupům a příspěvkům se tak na

Foto: archiv IBS-Rokal

-- Na Mikulášských trzích vládla jako vždy příjemná předvánoční
atmosféra. -16

Štědrý den rozzářilo několik dalších dětských
očí nad splněným přáním.
Doufáme, že i vás tato skutečnost zahřeje
u srdce.
Za tým ZŠ
Hana Bílová a Tereza Povýšilová

Foto: archiv ZŠ

-- Stánek s výrobky dětí ze školní družiny k trhům neodmyslitelně patří. --
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Vánoce v Mokropeské školce
V naší školce se s dětmi připravujeme na Vánoce již od listopadu. Děti tradičně vlastnoručně
vyrobily vánoční dekorace, kterými poté ozdobily vánoční strom na Masopustním náměstí
v Mokropsech. Letos jsme vyrobili sněhuláčky
ze špuntů, vánoční stromky na CD, svíčky z přírodních materiálů, vánoční kouličky se sněhem,
zasněžené šišky a třpytivé rybičky.
Výlet do nebe a pekla
Ještě před Ježíškem přichází Mikuláš, anděl
a čert. Vyjeli jsme na výlet do nebe a pekla.
V pekle jsme se sice trošku báli, ale protože
jsme byli celý rok hodní, čerti nás propustili
a v nebi na nás čekal svatý Mikuláš a svatý Petr,
kteří nás obdarovali malou sladkostí.
Další den přišel Mikuláš s andělem za dětmi
i do školky a odměnil je drobným dárkem. V balíčku byl i malý pozdrav od čerta v podobě kousku uhlí. Pro děti jsme uspořádali také Čertovský
den. Všichni jsme se převlékli za čerty a ze školky se stalo na jeden den peklo. Řádili jsme, hráli
čertovské hry, honičky a stavěli si peklo. Naučili
jsme se čertovské písničky a básničky a také
jsme vyráběli čerty, Mikuláše a anděly z papíru.
Vyrábění s rodiči i seniory
A pak už se přiblížil ten pravý vánoční čas. Tradicí je v naší školce předvánoční společné vyrábění rodičů s dětmi. Vyrobili jsme si netradiční
vánoční ozdobu.
Také jsme jako každoročně uspořádali předvánoční vyrábění se seniory v černošickém DPS.
Senioři si za pomoci našich předškoláků vyrobili
také ozdobu na stromeček. V letošním roce byla
účast vysoká a sešlo se velké množství aktivních
seniorů. Společně jsme si také zazpívali vánoční
koledy a strávili příjemné chvíle.
Charitativní projekty
V letošním roce jsme se opět připojili ke
dvěma charitativním projektům. První je projekt
„Krabice od bot“, která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin. Radost těmto dětem udělají
zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich
krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárky jsme shromáždili ve školce

2xfoto: archiv MŠ Topolská

-- Děti z MŠ Topolská již tradičně ozdobily vánoční strom na Masopustním náměstí. --

a poté je předali pořadatelům, kteří dárky rozvezli potřebným dětem.
Druhý byl projekt „Ježíškova vnoučata“. Děti
vyráběly přáníčka pro osamělé seniory. Přáníčka jsme s dětmi rozdali obyvatelům DPS a také
jsme navštívili Alzheimercentrum v Černošicích,
kde jsme si společně s tamními obyvateli zazpívali vánoční koledy a přáníčka jim rozdali. Doufáme že je potěšila.
Jak jsme slavili Vánoce
Ve školce pak děti vyrobily vánoční ozdoby,
kterými vyzdobily celou školku a také si v každé
třídě nazdobily vánoční stromeček. Vyrobili jsme
také přáníčka a malé dárky pro maminky. Uspořádali jsme předvánoční posezení pro všechny
rodiče.
S dětmi jsme připravili občerstvení a upekli
vánoční cukroví. Všechny dobroty jsme nabídli
rodičům a paní kuchařka pro ně připravila kávu
nebo čaj. Děti předvedly rodičům krátký pro-

-- Tradici má v mokropeské školce také Čertovský den. --

gram, který připravily společně s paní učitelkami. Poseděli jsme v příjemné předvánoční atmosféře, zazpívali si společně koledy, vyzkoušeli si
některé tradiční i méně známé vánoční zvyky,
vyrobili si drobné ozdobičky a užili si alespoň
chvilku klidu v předvánočním shonu. Děti našly
pod stromečkem krásné vánoční dárky a s přáním příjemných Vánoc jsme se rozešli do svých
domovů.
Předvánoční čas jsme si užili a vám všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nového
roku 2020.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Mraveniště
v lednu
•
•
•
•
•

3. 1. Tři králové
10. 1. Měsíc a hvězdy
17. 1. Sněhuláci
24. 1. Lední medvěd
31. 1. Tučňák

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.
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ZUŠ leden 2020

Foto: Hana Poislová

Pramínek opět koledoval
Tak jako každý advent pozval Folklorní soubor
Pramínek všechny děti, rodiče, přátele a příznivce k Mokropeské kapličce, kde předvedl část
svého vánočního programu, který nás zavedl
na severovýchodní Moravu, na valašsko-lašské
pomezí.
Děkujeme nejen všem, kteří přišli ke kapličce,
ale i všem, kteří po celý rok Pramínek podporují,
velmi si toho vážíme a s ještě větší chutí tančíme,
zpíváme a hrajeme.
Přejeme vám krásný nový rok a mnoho lidových písniček k tanci i poslechu.
Za Pramínek Magdaléna Voldřichová

Výtvarníci ve Veletržním paláci
14. listopadu jsme se žáky výtvarného oboru
navštívili výstavu současného českého malíře Josefa Bolfa: Tušení stínů a stálou expozici
1918–1938 První republika. Žáci načerpali nejen vědomosti, ale i spoustu inspirace.

-- Workshop malby na porcelán --

Za VO Barbora Tichá

Druhý adventní víkend ve
znamení tvoření

Foto: Barbora Tichá

V sobotu 7. 12. 2019 se uskutečnil workshop
malby akrylovými barvami, tentokrát v Černošicích. Účast byla hojná a zájemci velmi pracovití
a soustředění. Domů si odnesli spoustu znalostí, dovedností a vlastní umělecké dílo.
V neděli 8. 12. 2019 proběhl další workshop,
tentokrát malby na porcelán. Workshop byl zcela
zaplněn, zejména žáky výtvarného oboru a jejich
rodinnými příslušníky, a akce se zúčastnily také
malířka Veronika Drahotová a šperkařka Nikola
Semotánová. Všem zúčastněným děkujeme za
příjemnou tvůrčí atmosféru, která vznikla, a za
milé předvánoční setkání.
Naučili jsme se zacházet s barvami na porcelán a můžeme dále upevňovat nově získané
zkušenosti.

-- Workshop malby akrylem --

Za VO Barbora Tichá a Hana Poislová
Foto: Ivan Látal
Foto: Barbora Tichá

-- Výtvarníci ve Veletržním paláci --
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Atletika v novém roce
Je tu nový rok a s ním i nové výzvy pro atletický klub ASK Dipoli. V únoru bude zahájeno II.
pololetí, takže nastává opět čas na přihlašování nových atletů. V kategoriích atletické školky
a přípravky, kde již v I. pololetí nebylo místo pro
nováčky, se otevře pár nových míst.
Atleti žactva mají úspěšně za sebou několik
halových atletických závodů a mnohé je ještě
čekají.
Zimní soustředění mají atleti přípravky a žactva již za sebou. Soustředění přineslo zejména
skvělé utužení kolektivu, ale i dostatečnou přípravu starších atletů na halové závody. Na nich
atleti ASK Dipoli dosahují skvělých výsledků
a padají osobní rekordy. Závody jsou pro atlety
zejména o překonávání sebe sama – vlastních
osobních (fyzických) rekordů, ale i psychických
mantinelů.
Na začátku ledna nás čeká Mistrovství Středočeského kraje v atletické hale na Strahově,
kde se pokusíme pro Černošice vybojovat co
nejvíc medailí.

Po kraji je největším cílem kvalifikace atletů
na Mistrovství Českého republiky, které se koná
v Ostravě na konci února.
Jako podporu mladých talentů chystá ASK
Dipoli na konci února 2020 spustit Sportovní
centrum mládeže (SCM). Rodiče několika mladých talentovaných atletů si nemohou finančně
dovolit, aby jejich děti jezdily více než jednou
ročně na soustředění a docházely na tréninky
více než dvakrát týdně, což je obrovská škoda.
Proto se klub rozhodl podpořit vybrané atlety
a založit SCM Talent team. „Hlavním úkolem tohoto centra bude výběr talentované mládeže ve
věkové kategorii od 11 do 26 let, jejich odborné
vedení a dohled nad jejich sportovní přípravou.
Cílem projektu je umožnit sportování i atletům
z rodin, které jsou sociálně slabší, ale pomoci
i těm atletům, kteří se ocitli v nelehkých životních
situacích, které s sebou často přináší dospívání. Vedení centra má tak za úkol získat vhodné
ekonomicky silné a stabilní partnery, kteří by
jeho činnost pravidelně finančně podporovali,“

říká Tomáš Vodička, vedoucí trenér ASK Dipoli.
Více informací o SCM mohou zájemci získat na
https://www.askdipoli.cz/talentteamscm.html
Ve II. pololetí roku 2020 budou rozšířeny
i tréninky pro hobby sportovce, kteří projevili
o tréninky velký zájem. Hobby sportovci pocházejí většinou z řad rodičů malých atletů, ale jsou
mezi nimi i tací sportovci, kteří nechtějí trénovat
sami a touží své výkony zlepšovat pod dohledem
zkušených trenérů.
Nadále organizujeme pro naše členy kompenzační cvičení, ale také doplňkové tréninky
o víkendech. Díky nim mohou atleti vyzkoušet
i jiné sporty, jako například bruslení, lezení, gymnastiku, míčové hry atd. Jen je potřeba pravidelně sledovat kalendář a aktuality na stránkách
www.askdipoli.cz.
Hedvika Šebková
ASK Dipoli

4xfoto: ASK Dipoli

-- Takhle vypadalo soustředění žactva v Sušici. --
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Advent na zimním
stadionu

Poděkování
ze Sokola

Advent na černošickém zimním stadionu už má
CVIČENÍ
PRO
DĚTI
TJ Sokol
obdržel na
rok 2019
grant2019/2020
na akněkteré typické zvyky. Každoročně je u ledové
9.Z 9.
2019
tivnízačínáme
činnost seniorů.
těchto
prostředků
plochy vysokánský vánoční strom, který vytváří
více na www.sokolcernosice.cz
zorganizovala
věrná garda Sokola čtyři výtu správnou atmosféru při trénincích, zápasech
lety:Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
a veřejných brusleních, obzvláště těch o vánoč- doCVIČENÍ
JičínaRODIČŮ
s podrobnou
prohlídkou města
S DĚTMI (RD)
ních prázdninách, kterých je opravdu hojně.
 pro děti od 2 do 5 let
a návštěvou
Valdštejnské
lodžie
 cvičení hravou
formou v tělocvičně
a na zahradě Sokola
Stadion ani letos nezapomněl navštívit Mikuláš
 cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
- do Dvora
Labem
s návštěvou
 prvníKrálové
seznámení s nad
nářadím
(kruhy, lavičky,
žebřiny, atd.)
s čertem. Čert prohnal děti po ledě a Mikuláš
2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
ZOOa RD
safari
pak všechny podělil o nějakou tu dobrotu. Jen
PŘEDŠKOLÁKY
+ 1.třída
- doSPORTOVKY
Liberce
sPRO
výletem
na Ještěd
nevíme, proč k nám nechodí také anděl...
 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky,
gymnastiky, všestranný
pohybový
rozvoj
- do Mělníka
s
prohlídkou
zámku
a mělnicV době vydání tohoto čísla se těšíme na pre míčové a jiné pohybové hry
PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30
kéhopodzemí
miérovou adventní dobročinnou akci Gól poVýletů
se zúčastnili
ATLETICKÁ
PŘÍPRAVKA kromě členek Sokomáhá a samozřejmě na tradiční velké množství
 pro děti od 5 do 6 let
la i další
senioři
Černošic.
 osvojení
základních
pohybových dovedností hravou formou
vánočních veřejných bruslení.
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!
Děkujeme
 ČT 17-18hvedení města za poskytnutý
Hana Bláhová
grant
a domníváme
se, že byl plně a účelSK Černošice
POHYBOVKY
PRO ŠKOLAČKY
 pro dívky od 6 do 11 let
ně využit.
 základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
Za černošické seniory
Helena Randlová

 míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
 ST 17.30-18:30h

STOLNÍ TENIS





-- Čert proháněl děti po ledě, Mikuláš jim
dal něco dobrého. --

Foto: archiv SK Černošice

pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

Ohlédnutí za podzimní částí sezóny SK KAZÍN fotbal


GYMNASTIKA

 MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
 ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h

Mládež  STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
 PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h
V soutěžích
mládeže máme přihlášena družstva starší přípravky, mladších a starších žáků
a nově i dorostu.
Starší přípravka hraje svá utkání systémem
2 x 5+1 v nejsilnější skupině okresního přeboru a umístění ve středu tabulky bereme
jako dobrý základ pro další roky, kdy nabyté
individuální dovednosti kluci jistě prodají na
větším hřišti.
Mladší i starší žáci zakončili podzimní část
na prvních místech svých skupin okresního přeboru a cílem pro jaro je
tedy postup do finálových fází soutěže. Podle možností zvažujeme pro
příští ročník přihlášení do krajské soutěže.
Nově sestavené družstvo dorostu pro nás bylo před sezonou velkou neznámou, a tak je průběžné třetí místo velkým překvapením. O lepší umístění nás připravila velká marodka zejména ve druhé polovině soutěže.

Okresní přebor starších přípravek – skupina A
1. Vestec A
8
7
0
2. Dolní Břežany A
8
7
0
3. Povltavská FA
9
6
0
4. Jesenice/Dolní Jirčany
9
4
0
5. Kazín
8
4
0
6. Průhonice
9
1
0
7. Jinočany/Zbuzany
9
1
0

Okresní přebor dorostu
1. Vestec
2. Zvole/Vrané
3. Kazín
4. Červený Újezd B
5. Psáry

Program nejbližších domácích utkání
21.3.2020 15:00
KAZÍN – Kněževes
4.4.2020
10:00
KAZÍN – Vestec
4.4.2020
16:30
KAZÍN – Středokluky
11.4.2020 10:00
KAZÍN – Řevnice
12.4.2020 14:00
KAZÍN – Vestec
12.4.2020 16:30
KAZÍN – Statenice
18.4.2020 10:00
KAZÍN – Zvole/Vrané
18.4.2020 17:00
KAZÍN – Vonoklasy
19.4.2020 10:00
KAZÍN – Dukla Praha

1
2
1
1
1

0
2
4
4
7

41:13
28:22
27:26
23:38
16:36

22
14
10
10
1

Okresní přebor starších žáků - skupina B
1. Kazín
9
9
0
2. Tuchoměřice
8
5
2
3. Řevnice
9
5
2
4. Dobříč/Nučice
9
4
0
5. Jeneč/Hostivice
8
2
1
6. Dukla Praha - dívky
8
1
1
7. Všenory/Jíloviště
9
1
0

0
1
2
5
5
6
8

61:11
49:11
33:9
30:43
16:21
12:31
6:81

27
17
17
12
7
4
3

Okresní přebor mladších žáků - skupina B
1. Kazín
10
10
0
2. Lety/Dobřichovice
10
8
0
3. Dolní Břežany
10
7
0
4. Všenory/Jíloviště
10
5
0
5. Dobříč/Nučice
10
4
0
6. Řevnice
10
3
0
7. Černolice/Mníšek
10
2
0
8. Choteč/Třebotov
10
1
0

0
2
3
5
6
7
8
9

114:6
63:37
61:41
43:40
40:46
32:62
21:86
24:80

30
24
21
15
12
8
6
4
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8
8
8
8
8

7
4
3
3
0

1
1
3
5
4
8
8

281:81
188:111
288:122
196:211
149:178
137:305
144:375

21
21
18
12
12
3
3

Dospělí
Obě soutěže dospělých jsou po polovině soutěže rozehrané velmi nadějně. B mužstvo, často doplňované dorostenci pro získávání zkušeností,
svou skupinu vede s tříbodovým náskokem před SK Roztoky B. Velkou
výhodou je právě doplňování dorostenci, kteří nejenže získávají zkušenosti
v dospělé kategorii, ale často také zápasy rozhodují.
Aktuální druhé místo A mužstva a dvoubodová ztráta na Dobřichovice
nás zavazuje se v jarní části soutěže poprat o postup do okresního přeboru
a nadělit si tak k 90. výročí vzniku klubu ten nejlepší dárek.

A mužstvo
dorost
A mužstvo
mladší žáci
starší přípravka
B mužstvo
dorost
A mužstvo
starší žáci
Za SK KAZÍN
Jan Manda

Pro kategorii mladší přípravky
a minipřípravky hledáme trenéry
(nadšené tatínky). Informace
na tel.: 605 765 448 Jan Manda.
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Mikuláš v Sokole
Mikuláš se svými pomocníky se každý rok přijde podívat, jak naše děti v Sokole cvičí. Svou
návštěvu nevynechal ani letos, přišel už v úterý
3. prosince 2019 obdarovat děti za jejich celoroční snahu.
Dopoledne rozdal spolu s andělem a dvěma
malými čertíky balíčky našim nejmenším cvičencům a odpoledne mu přišli na pomoc ještě další
dva andělé a větší čert. Starší děti nejen ukázaly,
jak se umí pohybovat na nářadí, však si celou
opičí dráhu prošli i všichni 3 čerti, ale každý
zvlášť přednesl básničku nebo zazpíval.
Mikuláš byl nadmíru spokojen a těší se opět
příští rok, co si pro něj děti připraví. Fotografie z této akce najdete na našich stránkách
www.sokolcernosice.cz
Petra Frydlová
2xfoto: archiv Sokol Černošice

-- Mikulášská se vydařila i v Sokole. --
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Události ve škole Jednoho stromu
Foto: archiv Jednoho stromu

Jsme vděční za každý rituál, který se nám pro naše rodiny v Jednom stromě daří udržet. Jedním z těch, při kterém se na chvilku zastavíme, abychom rodiče a děti provedli bránou do adventu a cestou k Vánocům je
andělské požehnání. Advent je časem, kdy se z přírody nejvíce vytrácí
světlo a my se ho pokoušíme najít sami v sobě, aby nám posvítilo na cestu
k soucitu, lásce, blízkosti, přátelství a vzájemné podpoře. My jsme „vnitřní“
světla rozsvěcovali v Komunitní škole Jeden strom i ve školce Jednoho
stromu na začátku adventu. Rituálem zapalování adventních svící, které
děti připravily pro svoje rodiny, jsme provedli celkem 65 rodin. Takové momenty má smysl s dětmi zažít. Umožní jim pochopit a procítit, kam patří,
kde jsou jejich kořeny i bezpečný prostor.
Radostný vstup do nového roku všem. Ať vám plamínky vašeho vnitřního
světla ozařují cestu nejen k sobě samým.
Setkání katedrových škol
2. 12. 2019 proběhlo na Katedře andragogiky a managementu ve
vzdělávání setkání katedrových škol. Lesní mateřská škola na Dvorečku,
Jeden strom z.ú., se setkání účastnila také. Stát se katedrovou školou
obnáší nejen vedení studentů na praxích, které jsou zaměřeny například
na efektivní finanční management, řízení pedagogického procesu nebo

vedení týmu, ale i účast na konferencích katedry, vytvoření podmínek pro
výzkum nebo práci s dobrými příklady z praxe. Všechny tyto podmínky
LMŠ Na dvorečku splňuje, a tak jako jediná lesní MŠ v ČR získala na další
2 roky opět certifikát katedrové školy. Budeme se snažit dostát požadavkům katedry a umožnit jejím studentům seznamovat se i nadále s fungováním lesních MŠ a zvyšovat tak do budoucna jejich kvalitu díky erudovaným
pracovníkům.
Přijďte se k nám podívat
Místo konání:
Komunitní centrum Jeden strom, Karlštejnská 253, Černošice
• 14. 1. 2020, od 17:00 – Více než jen škola. Beseda pro zájemce o 1. třídu ve školním roce 2020/21, pro veřejnost. Přihlášení není nutné.
• 22. 1. Logoprevence u dětí předškolního věku, od 16:30, přednáška
a beseda s Mgr. Milenou Kmentovou, Ph.D. z katedry hudební výchovy
PedF UK. Přednáška je zaměřena na rozvoj řeči u dětí předškolního
věku formou hudebních aktivit. Pro veřejnost, přihlášení není nutné.
100 kč. Platba na místě.
Místo konání:
areál LMŠ Na dvorečku, Lety u Dobřichovic, Kejnská ulice.
• 24. 2. 2020 Školka v lese? Beseda pro zájemce o docházku do LMŠ
Na dvorečku ve šk. roce 2020/21, od 17:00
• 26. 3. 2020 Pojďte s námi do lesa. Chcete vědět, jak to chodí jeden
den v lesní MŠ Na dvorečku? Připojte se! Od 9:30
Místo konání:
Centrum Jeden strom, Na Bluku 426, Dolní Černošice
• 26. 2. 2020 Jak to chodí ve školce Jednoho stromu. Den otevřených
dveří, 9:30-11:30, 14:30–17:00. Pro veřejnost, není nutné se přihlašovat.
• 26. 2. 2020 Více než jen školka! Beseda pro zájemce o školku a školičku Jednoho stromu ve šk. roce 2020/21. Není nutné se přihlašovat.
Pro veřejnost.

UŽ JE NEJHŮŘ
VÝSTAVA POTRVÁ DO 26. 1. 2020

VÝSTAVA O SOUČANÉ POLITICKÉ SITUACI
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Alena Laláková, Jeden strom

OTEVŘENO:
SO–NE 14–19:00 hod.
Černošice, Centrum Vráž
Výstava vznikla za finanční podpory:
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Fond Černošice: Co nás letos čeká?
nashromáždit, tím bude i příspěvek Fondu Černošice vyšší (bude stanovena maximální výše příspěvku).
Vyhlášení programu proběhne v některém z dalších čísel Informačních
listů a na www.fondcernosice.cz
Za Fond Černošice Tomáš Kratochvíl
Foto: archiv Fondu Černošice

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se rozhodli v minulém roce podpořit
Fond Černošice, ať již jednorázově, nebo jako základní dárci. Přispívat lze
během celého roku, dar lze odečíst od základu daně.
Co připravujeme v letošním roce
Půjde v prvé řadě o nový program podpory menších komunitních projektů spojený s crowdfundingem. Anglický výraz crowdfunding lze doslovně přeložit jako davové financování. Ve skutečnosti jde o to, že větší počet
dárců přispívá menším obnosem ke konečné částce potřebné k realizaci
daného projektu. Byť jen malý příspěvek v nás vyvolá pocit sounáležitosti
s projektem a bereme ho za svůj. A to je právě jedním z cílů Fondu Černošice – podpořit sounáležitost komunity a vznik projektů, kde zaniká rozdíl
mezi organizátory a účastníky.
Jak to bude probíhat v praxi
Na začátku musí být dobrý nápad, který je v souladu se zásadami Fondu
Černošice. Po předběžném schválení záměru bude vytvořen internetový
odkaz s možností realizace on-line platby, který budou organizátoři projektu šířit tak, aby shromáždili základní potřebnou částku. Po uplynutí dohodnuté doby dojde k vyhodnocení a Fond Černošice přispěje ještě jednou
stejně tak velkým obnosem. Čím více se tedy podaří na projekt prostředků

-- Fond podporuje zejména menší komunitní projekty. --

Ukončení sběru šrotu v hasičské zbrojnici
Velké změny v objektu hasičské zbrojnice se dějí v souvislosti s plánovanou opravou povrchu dvora. Od 10. prosince 2019 proto bylo přesunuto
sběrné místo kovového odpadu, elektroodpadu a autobaterií ze dvora hasičské zbrojnice v Srbské ulici do areálu Technických služeb v ulici Topolská. Provoz sběrného místa v Technických službách je: pondělí, středa
7.00–17.00 a sobota 8.00–12.00.
Financování opravy dvora je plánováno pomocí dotace, která má vcelku
jednoznačná pravidla. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let), není možné

provozovat v objektu jiné činnosti, než je výkon služby Jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Nechceme úplně ukončit naši tradiční činnost, a proto budeme pořádat sběr kovového odpadu formou plošného svozu tzv. Železnou sobotu.
Termíny s předstihem zveřejníme na www.hasicimokropsy.cz, www.mestocernosice.cz a v Informačním listu.
Tomáš Havlík, JSDH Mokropsy

Přehled akcí v Černošicích
leden
4. 1.

Václav neckář – Fan Club

Club Kino

10. 1.

Kytarové duo Christian Eckert a Libor Šmoldas

20.00, Městský sál na Vráži

11. 1.

Dobytí Severního pólu – akce pro rodiče s dětmi

14.30, sraz na konci Husovy ul.

12. 1.

Tříkrálový koncert s Černošickou komorní filharmonií

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

13. 1.

Nerez – koncert

Club Kino

17. 1.

Už jsme doma – koncert

20.00, Club Kino

18. 1.

Gop Fest

Club Kino

22. 1.

Hokr Show

17.30 a 19.00, Club Kino

23. 1.

Hokr Show

17.30 a 19.00, Club Kino

24. 1.

Hudba Praha Band – koncert

20.00, Club Kino

25. 1.

Skautsko-farní ples

19.30, Club Kino

26. 1.

Ék – koncert rockové skupiny z Budapešti

20.00, Club Kino

29. 1.

Alzheimercentrum Černošice – den otevřených dveří

14.00–17.00, Ostružinová 728

29. 1.

Hokr Show

17.30 a 19.00, Club Kino

29. 1.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Městský sál na Vráži
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Tříkrálový koncert v kostele
Kdy: neděle 12. ledna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 12. ledna v 18 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
Vánoční mše Jana Dismase Zelenky v provedení Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava
Mistra.
Zlevněné vstupné v předprodeji v květinářství u černošického nádraží, Karlštejnská
252. Děkuji městu Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto koncertu.

Foto: archiv ČFK

Václav Polívka

Maďarští Ék a Beat Sisters vystoupí společně
Kdy: neděle 26. ledna ve 20.00
Kde: Club Kino
Ék je velmi osobitá čtyřčlenná rocková skupina
z Budapešti. Za dobu existence se zviditelnila na nejvýznamnějších maďarských pódiích.
Krátce po vzniku si skupiny všimnul Cseh Tomás a natočil s ní v roce 2015 její první album
February. V následujících třech letech odehráli Ék množství koncertů po celém Maďarsku a v cizině. Rok 2018 byl pro kapelu dalším milníkem. Vydali druhé album Whatever it
takes a k titulní skladbě natočili videoklip. Ve
stejném roce zvítězili v místní talentové soutěži. Jako cenu získali možnost natočení EP
Orchard. V roce 2019 oslavili speciální show
páté narozeniny v budapešťském klubu Akvarium. V těchto dnech pracují Ék na třetím albu
a připravují velké evropské turné, v jehož rámci
zavítají na několik koncertů i do ČR. Kapela Ék
s osobitým zvukem hraje ve složení Oliver Lee
– kytara, zpěv, Ádám Balasi – bicí, zpěv, Bence
Attila Oláh – klávesy, zpěv a Csaba Kecskeméti
– basová kytara. Zde si můžete pustit oficiální
video www.youtube.com/watch?v=MMyV2qSHWg. Jako předkapela vystoupí nadějná čtyřčlenná rocková formace Beat Sisters, která
měla tu čest si již v Club Kině jednou zahrát,
a posluchačům se jejich hudba líbila. Vstupné
v předprodeji 180 Kč na místě 200 Kč.
Pavel Blaženín

-- Do Černošic zavítá rocková kapela Ék v rámci
svého evropského turné. --
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Foto: archiv Beat Sisters

-- Nadějná čtyřčlenná rocková formace Beat Sisters -Foto: archiv Ék
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Už jsme doma zahrají v Club Kinu
Kdy: pátek 17. ledna ve 20.00
Kde: Club Kino
Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou Už jsme doma hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň
kompozičně náročná, do detailu propracovaná
s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky,
sbory, neuvěřitelné tempo a živá vystoupení,
která oplývají silnou energií. Snad i proto s nimi
jejich publikum nestárne.
Ač se pro neznalce může zdát jejich hudba
chaotická, náhodně poskládaná či improvizovaná, opak je pravdou. V jejich hudbě záleží na
každém tónu, detailu, na kázni kapely. Nedílným
rukopisem kapely je i vizuální stránka, kterou obstarává výtvarník a nehrající člen Martin Velíšek.
Před listopadem 89 byli stupidním systémem
dotlačeni téměř do ilegality, víceméně bez možnosti legálně hrát na veřejnosti nebo nahrávat

Svatby u Berounky

desky. Po listopadu 89 však záhy pronikli především díky své sofistikované originalitě, píli a vůli
do evropských klubů a vzápětí až na severoamerický kontinent a do Japonska, kde slavili a stále
slaví úspěch při pravidelném koncertování. Do
současné doby reprezentovali českou kulturu
svou originální hudbou ve více než 40 zemích
na 4 kontinentech a stali se tak respektovanou
součástí světové avantgardy.
Kapela hraje ve složení Miroslav Wanek – kytara, klávesy, zpěv, Pepa Červinka – basa, zpěv,
Adam Tomášek – trubka, zpěv, Vojtěch Bořil –
bicí, tlesk, brek a Martin Velíšek – štětce.
Srdečně Vás zveme v pátek 17. ledna od
20 hodin do Club Kina na tuto dnes již legendární kapelu. Vstupné v předprodeji 200 Kč a na
místě 250 Kč.
Pavel Blaženín

Foto: archiv kapely

Kdy: neděle 26. ledna, 10.00–18.00
Kde: Meandr Řevnice, Náměstí Jiřího z Poděbrad 2, dům Sylvie
Myšlenka: Spojujeme obyvatele a příznivce břehů řeky Berounky s místními dodavateli svatebních služeb.
Cíl akce: Osobní seznámení snoubenců
s místními dodavateli. Díky přednáškám a workshopům předání praktických informací, které
mohou využít při plánování a organizaci svého
dne „D“.
Kdo za akcí stojí: Dvě milovnice svateb. Rodačka z Černošic Pavlína Morávková (nyní už
Ventrubová) a nová obyvatelka Haloun Lenka
Vykouková. Pavlína se již mnoho let věnuje plánování a koordinaci svateb a výuce svatebního
tance a Lenka se zabývá svatebními kyticemi,
květinovými dekoracemi a provozuje půjčovnu
dekorací.
Pozvánka: Srdečně vás zveme, abyste společně s námi strávili jednu krásnou lednovou neděli. A to při příležitosti konání tak trochu jiného
svatebního veletrhu. Cílem této akce je seznámit
snoubence s místními dodavateli, a především
předat praktické informace, které mohou využít
při plánování a organizaci svého dne „D“.
V rámci přednášek a workshopů se dozvíte,
co vše ke svatbě potřebujete. Profesionálové
z nejrůznějších odvětví vám poradí, čím vaši
svatbu vylepšit, případně na co si dát pozor
a nebudou chybět ochutnávky svatebních dortů
či sklenka prosecca na uvítání.
Tak jak jsou břehy řeky Berounky a její obyvatelé originální a jedineční, tak takoví jsou i místní
dodavatelé. Mají zde velký prostor pro rozvoj své
kreativity a osobnosti, a tak přináší do své „branže“ kreativní a jedinečné trendy, které vám rádi
představí a obohatí jimi vaši svatbu.
Těšíme se na vás
Pavlína Ventrubová a Lenka Vykouková

-- Už jsme doma hrají po celém světě. --

Babička Boženy Němcové:
skutečnost či sen
Kdy: sobota 25. ledna v 16.00
Kde: v sále Dr. Fürsta Dobřichovice
Na přednáště Marty Zemanové bude
představena nově vydaná „jubilejní“ kniha
Babička, doplněná rodokmenem rodiny
a autorským textem o skutečné babičce a jejích knižních souputnících; Knihu
bude možné na místě zakoupit. Vstupné
dobrovolné.
Zdroj: MěÚ Dobřichovice

-- Kdo by neznal tuto filmovou Babičku! --

Foto: archiv Měú Černošice

25

z města a okolí

Na co se můžete těšit v novém roce?
Kalendář kulturních, společenských ale i sportovních akcí, které se se v Černošicích budou
konat v roce 2020, se pomalu zaplňuje na webových stránkách města. Najdete ho v hlavním
menu Město v záložce Kalendář akcí.
Naší snahou je vkládat do něj akce hned,
jakmile od organizátorů obdržíme potřebné
informace. Snažíme se tak alespoň částečně

předcházet situacím, kdy se v jeden den koná
hned několik akcí najednou. A to ke škodě nejen
pořadatelů, ale zejména návštěvníků. Organizátoři si termín své plánované akce budou moci na
webu zkontrolovat.
Pokud nějakou akci v roce 2020 chystáte
a máte zájem zveřejnit o této události konkrétní informace v kalendáři akcí na webu města,

zašlete nám, prosím, podklady (datum a název
akce, místo konání a podrobný popis), na email
Pavla.Novackova@mestocernosice.cz.
Akce 2020 (podrobné informace k akcím
jsou zveřejněny na webu)
Leden – viz pravidelná tabulka
Pavla Nováčková

Únor
7. 2.

Bluesrocková kapela Nathanika a chlapecká kapela Los Fotros hrající skladby od Křesťana po Mišíka vystoupí v Club Kině Černošice
od 20 hodin.

15. 2.

Ikem Band – koncert v Club Kině

20. 2.

Cimbura & Pohoda – koncert v Club Kině

22. 2.

Mokropeský masopust

22. 2.

008 – koncert v Club Kině

28. 2.

Hana Lounová / Idefix Band – koncert v Club Kině

29.2.

Vosí hnízdo – křest CD v Club Kině

Březen
6. 3.

BlueMoon – koncert v Club Kině

7. 3.

Czech Floyd – koncert v Club Kině

11. 3.

Morianne Solivan (USA) – koncert v Club Kině

21. 3.

Ester Kočičková – koncert v Club Kině

Duben
8. 4.

Black City – koncert v Club Kině

23.4.

Elisha Blue (USA / UK) – koncert v Club Kině

24. 4.

Koncert Čechomoru v Hale Věry Čáslavské v rámci hudebního festivalu Vítání jara. Začátek ve 20:00.

25. 4.

ČERNOŠICKÝ DVOJBOJ – závody v gymnastice, dvojboj – žactvo, dorost, dospělí, od 8 do 18 hodin v Hale Věry Čáslavské

28. 4.

ČARODĚJNICE – odpoledne plné čar a kouzel pro děti i jejich rodiče na zahradě Sokola, od 15:30

Květen
9. 5.

MadRide – koncert v Club Kině

10. 5.

Staročeské máje

16. 5.

Bohemian Pink Floyd – koncert v Club Kině

16. 5.

JARNÍ VÝPRAVA DO PŘÍRODY – sraz u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 14:30

23. 5.

Václav Neckář a Bacily – koncert v Club Kině

27.–31. 5.

Jazz Černošice z.s. 15. Ročník mezinárodního jazzového festivalu, www.jazzcernosice.cz

Červenec
27.–30. 7.

Příměstský tenisový kemp TC Mokropsy

Srpen
15. a 16. 8.

Mariánská pouť

22. 8.

Bohemian Pink Floyd – koncert v Club Kině

24.–27. 8.

Příměstský tenisový kemp TC Mokropsy

Září
7. 9.

Bukifest

Říjen
7. 10.

Elissabeth Lohninger & Travon Anderson – koncert v Club Kině

25. 10.

Bee Bakare Trio – koncert v Club Kině

Listopad
21. 11.

Bohemian Pink Floyd – koncert v Club Kině

Prosinec
24. 12.

Betlémské světlo od 10:00 do 12:00 hodin na Vráži v Černošicích

24. 12.

Rybova mše Hej mistře v podání místních občanů
(změna termínu vyhrazena)
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z města a okolí

Osm dní v nebi

Festival Jeden svět

Kdy: neděle 19. ledna v 15.00
Kde: sál Dr. Fürsta Dobřichovice
Divadélko Tondy Novotného – Osm dní v nebi aneb Hopsa hejsa do Brandejsa je představení
volně inspirované knihou I. B. Singera. Jsou to tři humorné pohádky plné něhy a lásky. Představení
provázejí písničky, hraje se s krásnými loutkami. Vhodné pro děti od tří let, vstupné 70 korun.
Zdroj: MěÚ Dobřichovice
Foto: archiv MěÚ Černošice

Nový rok přináší do Řevnic novou událost,
která je velmi významná, a Řevnice na ni
mohou být hrdé. Stali jsme se součástí
mapy Jednoho světa.
Největší festival dokumentárních filmů
s lidsko-právní tematikou na světě bude
v Řevnicích zahajovat ve čtvrtek 26. 3.
2020. Máme dvě prvenství: jsme první
město, které festival samo organizuje a zároveň jsme převzali statut nejmenšího města po Polici nad Metují.
První ročník festivalu bude třídenní od
čtvrtka do soboty. Projekce filmů pro dospělé doplní dopolední projekce pro školy
i z okolních obcí, tedy i z Černošic. Příprava festivalu se rozjíždí, ale už teď jsme
si jisti, že to bude stát za to! Diváci uvidí to
nejlepší, co dokumentární film s tématikou
lidských práv nabízí. Nebude chybět zahajovací večírek, debaty s tvůrci filmů a skvělými hosty. Chystáme velké překvapení na
ukončení festivalu.
Moc se těšíme! Podrobnosti sledujte na
FB stránce Jeden svět Řevnice, na stránkách řevnického kina, města Řevnice a plakátovacích plochách.
Za všechny koordinátory
Alice Čermáková, místostarostka Řevnic

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
ADLER-OLSEN, Jussi: Oběť 2117 – dánský
detektivní román;
BRYNDZA, Robert: Kanibal z Nine Elms –
anglická detektivka;
DEVÁTÁ, Ivanka: Džungle v kuchyni – humorné vyprávění o jídle a vaření, s kuchařskými
recepty;
FERRANTE, Elena: Temná dcera – psychologický román, vzniklý před autorčinou legendou
Geniální přítelkyně, je syrovou analýzou mateřství;
FRANCO, Lorena: Ona to ví – napínavý psychologický román ze současné Barcelony;
FRIEDLER, Eric: Svědkové z továrny na
smrt – historie a svědectví židovského sonderkommanda v Osvětimi;
LABUDOVÁ, Ema: Tapetář – novela mladé
české autorky je emotivní výpovědí mladého
muže, odehrává se v severní Anglii v 50. letech
20. století;
HUSEMANN, Dirk: Lovci knih – historický román;
FULVIO, Luca di: Sen, který se naplnil – historický román úspěšného italského autora líčí
krutou cestu tří hrdinů za lepším životem v zámoří na počátku 20. století;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Hledám manžela…
děti vítány – oddechový román pro ženy;
JAROLÍMKOVÁ, Stanislava: Slavné Češky
a jejich blízcí – biografické příběhy;
KUBÁNÍK, Josef: Poslední deník Květy Fialové – kniha vzpomínek české herečky Květy
Fialové;
KUČÍK, Vladislav: Chalupáři – nová gene-

race – velmi volné pokračování legendárního
seriálu Chalupáři;
MAHER, Kerri: Debutantka z rodu Kennedyových – román inspirovaný životem Kathleen
„Kick“ Kennedyové, je příběhem silné a emancipované dívky žijící v době, kdy mít vlastní názory a jít si svou cestou u žen nebylo v módě;
MORIARTY, Liane: Úplně cizí lidé – australský psychologický román;
NESVADBA, Josef: Hledám za manžela
muže – sci-fi, dobrodružný příběh;
NHAT HANH, Thích: Ticho – autor, světově
uznávaný učitel a zenový mistr, nabízí rady k nalezení a rozvíjení ticha, které považuje za důležitý vnitřní zdroj štěstí a smyslu života;
ROŽEK, Filip: Gump: Pes, který naučil lidi
žít – Gump je pes, kterého majitelé opustili už
jako štěně. Na jeho příběhu, který vypráví sám
Gump, chce autor apelovat na lidi, aby si uvědomili, že zvířata jsou živé bytosti, za které máme
zodpovědnost;
STRNADOVÁ, Anna: Maxl žhář – vítězný román literární ceny týdeníku Reflex za rok 2019
autorka vystavěla na skutečném příběhu tesaře,
žháře a odsouzeného vězně Maxla Novotného;
VOTYOVÁ, Simona: Chci tě mít ve skříni –
román o vývoji jednoho vztahu v průběhu dvaceti let;
WOLEVER, Ruth: Vědomá dieta – vědecky
podložená kniha plná výživových rad, technik
a cvičení;
ZELENÝ, Mnislav: Veselé tropy Amazonie
– velká obrazová publikace známého českého
kulturního antropologa vám přiblíží skrytý a tajemný život indiánů největšího pralesa světa;

ZIBURA, Ladislav: Prázdniny v Evropě – humorný a dobrodružný cestopis.
Knihy pro děti a mládež:
BRYCZ, Pavel: Schovej se, kdo můžeš – pokračování příběhu čtvrťáka Emila Hrdiny, ze kterého se přes prázdniny stal česnektarián;
HAWKING, Lucy: Jirka a velký třesk – třetí
pokračování dobrodružství Jirky a Aničky na
cestách vesmírem;
HEGEROVÁ, Vendula: Zvířátka z lesa; Zvířátka ze statku; Zvířátka ze ZOO – leporela
pro nejmenší čtenáře;
JELÍNKOVÁ, Hanka: Žeryk to spočítá; Žeryk
na cestách; Žeryk pracuje – veršované dobrodružství pejska Žeryka;
JELÍNKOVÁ, Hanka: Obrázkové říkanky 2.
– veselá knížka probouzí v dětech jazykový cit
a chuť číst;
JELÍNKOVÁ, Hanka: Šimon a štěňátko Bára
– pro děti od 4 do 8 let, čtení na dobrou noc;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky
14. Na spadnutí – další pokračování oblíbeného deníku malého poseroutky.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00–12.30; 13.00–18.00
8.00–12.30; 13.00–18.00
13.00–18.00
8.00–12.30

naše telefonní číslo:221 982 562, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz
on-line katalog knihovny najdete na webových
stránkách města: www.mestocernosice.cz
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inzerce
Prodám borovici (celý kmen cca 12 m).
Vhodné na prkna nebo umělecké
zpracování, např. řezbářství.
Nutno si zajistit odborné pokácení.
Kontakt: pí. Rendlová, 734 216 426

KP Medical Černošice

obchodní asistentka
Hledáme posilu do týmu, lze i poloviční úvazek.
Anglický jazyk a základy účetnictví výhodou.
Nástup možný ihned.
Tel.: +420 602 771 540
info@kpmedical.cz

www.kpmedical.cz

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

ADVOKÁT V ČERNOŠICÍCH
Služby v oblasti občanského, obchodního a finančního
práva, práva nemovitostí, pracovního a rodinného práva,
zastupování v řízení před soudy a správními úřady,
advokátní úschova.
tel.:+420 737 429 141,e-mail: hanasonkova@aksonkova.cz
Topolská 2209, 252 28 Černošice, www.aksonkova.cz

PROFI TAXI

Letiště 580 Kč; Praha centrum 450 Kč; ostatní 19,90 Kč 1/km
Další objednávky dle dohody
Předobjednávky tel. 603 322 908
J. Pintrava, Křížovy Lázně, Černošice.

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

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

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

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

Tel.:773 484 056

mobil: 606 83 44 85

Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy,
okapy, fasády
fasády
Střechy,
a jiné
jiné práce
práce
a
ve výškách
výškách
ve
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Hledám výpomoc
pro editaci textů a obrázků
do webového portálu.
Vhodné pro SŠ/VŠ studenty
s pozitivním vztahem k češtině.
120 Kč/hodinu
cca 10-15 hodin/měsíc.
Práce z domova. Tel: 602 686 194
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JUDr. Hana Šonková

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

Hledám laskavého člověka na občasné
hlídání psa/kokršpaněla.
Víkend + 2x za rok 1-2 týdny v kuse.
Cena dohodou. Tel: 602 686 194

inzerce
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

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

AUTO
PNEU

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

Tenisový klub TK Černošice
přijme s p r á v c e t e n i s o v ý c h k u r t ů .
Předpokládaný nástup 1. 3. 2020.
Podrobné informace na tel. 737 237 648 (H. Trnka),
603 790 530 (T. Frýda)
www.tk-cernosice.cz
e-mail: trnkahynek@gmail.com
Adresa kurtů:
Nad jezem 679,
Lipence
(za lávkou u nádraží)

AUTO
Instalatérství Nikolský
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH

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

instalatérské práce:

4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
www.zjservis.czwww.zjservis.cz
kanalizace – odpadů
tel.: 604 519 111tel.: 604 4
519nové
111instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO MARKETU
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
mobil:
603 444 823
tel.: 251 643 266
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL.
DOHODĚ

29

inzerce
tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz, www.zlatnictviaz.cz

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

Stanislav Bendík

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

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

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

MŠ OTTOMÁNEK
školka s akreditací MŠMT
mobil: -602
294 754
přijímáme děti od 2,5 do 6 let
www.zaluzie-bendik.cz
- 4x týdně angličtina + 2x týdně plavání

KURZY PLAVÁNÍ
- plaveme v Černošicích, Dobřichovicích a Radotíně
- kurzy jsou určeny dětem od 6 měsíců do 15 let

Naše další projekty:

► VÍKEND S KERAMIKOU A MALOVÁNÍM
17.4. – 19.4. 2020

chalupa v Dolní Suché

► VÍKEND PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
22.5. – 24.5. 2020

chalupa v Dolní Suché

► CHORVATSKO - IGRANE

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

3.7. – 12.7. 2020

Makarská riviéra

u

… více na

www.ottomanek.cz

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
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TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

30

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

inzerce

ÎÇÄ½ÂÌ½
®¨ªª¨ª°¨©
Åæè×ìïéêÛÙÞ
Åæè×ìïáâÛãænéáÙÞæèìá
Åæè×ìïéêÛänÙÞåáÛä
%ßêfänâ×Ø×éìåÚ
Åæè×ìïäÛænéêëæäÙÞãnéê
ÃåäêZÛêÛÙÞäåâåÝßn
¾×ì×èßàän×éÛèìßéänæèZÙÛ

ÎÇÄ½ÂÌ½®¨ªª¨ª°¨©
ëìêÝÛàÙëÝêîáë¸ëìêÝÛàÙëÝêîáë¦Ûò
0302_alzh_inzerce 89x127.ai 1 05.12.2019 10:07:15

27(9ġ(12'(11Ď±
VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 

www.lunaexpres.cz
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
�
�
�

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

Have
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Jaroslav Pýcha
& 722 490 490

N
S
T�ACLYHER

Váš certifikovaný realitní makléř

Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

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

www.klckrystof.cz

Pocta Antonínu
Dvořákovi
Koncert věnovaný géniovi českého pozdního romantismu

Účinkuje „Trio di Praga“
Zpěv – Jana Ryklová
Housle – Alexander Shonert
Klavír – Natalia Shonert

23. ledna 2020 v 19:30 hod.
Modlitebna na Vráži, Hradecká 2192, Černošice
Vstupné 150 Kč
Koncert pořádá Sbor Církve bratrské v Černošicích.
www.modlitebna.info

