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Adventní trhy s písněmi a živým betlémem
Představitelé města přivítali nové občány
Moropesé zelí slavilo třicáté výročí
Hoejisté jsou v čele rajsé soutěže
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a úspěchů ve Vaší
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Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou
jeden „osudový“
osmičkový a před
sebou jiný, pro
změnu „krizový“
devítkový
rok.
Snad žádný nadcházející rok nebyl ve společnosti
dosud očekáván
s takovou nejistotou, jako je ten, do něhož
jsme se probudili letos prvního ledna. Leda
s drobnou výjimkou vstupu do nového milénia, kdy se téměř najisto očekávalo zhroucení celosvětové počítačové sítě. Kromě jiného.
Staří Slované měli takový pěkný zvyk, že
když v hlubokém lese nechtěli potkat jedno
velké chlupaté zvíře, tak nikdy nevyslovovali
jeho jméno, ale docela mile je označovali jako
znalce místa, kde se nachází med. Jestli jim to
pomáhalo, nevím, ale každopádně si tak už
tenkrát dokázali zcela zadarmo svou obavu
z něčeho nepříjemného spojit i s myšlenkou
na něco příjemného. Což je technika, kterou
vám dnes, ovšem zpravidla už za peníze, poradí skoro každý soukromý psycholog.
Já nejsem psycholog a mým aktuálním
úkolem není rozptylovat obavy, které dnes
s takovou zarputilou vervou vyrábějí skoro
všechna media, protože emoce se prodávají
lepe než informace. Jsem starosta tohoto
města a mým úkolem je nabídnout a zajistit
pro vás něco příjemné a přínosné, co může
vnímání vašeho života, alespoň v tomto
jednom konkrétním místě, v příštím roce
pozitivně ovlivnit.
Pozornost vedení města proto i nadále
bude upřena především na investiční aktivitu, která bude přímo a viditelně zlepšovat
životní podmínky v jednotlivých částech
města tak, aby je mohl prakticky pocítit

4

každý občan. Konkrétně dojde k vybudování nových povrchů komunikací Poštovní, Tyršova, Lidická a Smetanova. Na tyto
akce jsou již zajištěny finanční prostředky
a jejich realizace je v jarních měsících jistá.
Dále se bude realizovat rozsáhlý chodníkový program v lokalitě Horka, a to v částce
minimálně jedenácti milionů. I na tuto
akci jsou finanční prostředky již zajištěny.
Dojde rovněž k výstavbě celého předpolí
mokropeského nádraží. I tato akce má již
své schválené finanční krytí. Rádi bychom
ještě do rozpočtu zařadili kompletní rekonstrukci ulice Rumunská a částečně provedli
i rekonstrukci komunikace Ukrajinská.
Zároveň je připravena i rozsáhlá výsadba
nových stromových alejí, například podél
komunikace Dobřichovická či Kladenská.
Rovněž bychom chtěli v tomto roce již
dokončit kompletní stavební přípravu na
vybudování bytového domu v lokalitě Statek Mokropsy a podle zvoleného modelu financování případně i zahájit jeho realizaci.
Pro dotační programy z prostředků EU
je již připravena kompletní dokumentace
pro novou mateřskou školku v lokalitě Pod
Višňovkou, pro ulici Střední jako centrální
bulvár spojující dvě části města a pro nový
kulturní dům v zahradě Základní umělecké
školy. Žádosti jsou podávány v návaznosti
na jednotlivé výzvy.
V oblasti státní správy je připraveno další zkvalitňování fungování veřejné správy,
další zkulturnění prostor, kde se tyto služby nabízejí, pracujeme rovněž na posílení
možností elektronické komunikace s úřadem a připravujeme i řadu ekologických
úsporných opatření, kterými se chceme
vyrovnat se současnými ekologickými výzvami doby a být případně i jistou inspirací
pro ostatní.

z radnice
Pozapomenuto nebude ani na možnosti
sportovního vyžití a všechny tři sportovní
lokality ve správě města budou i v následujícím roce přiměřeně rozvíjeny. Rovněž nepředpokládáme, že by při přípravě
rozpočtu na příští rok došlo k nějakému
krácení dotačních prostředků pro dobrovolné aktivity, naopak předpokládáme,
že například ve spolupráci s hasičským
sborem připravíme kompletní projektovou
dokumentaci na nástavbu zbrojnice tak,
aby tato v budoucnu umožňovala částečnou profesionalizaci sboru.
Nevím, jestli všechny tyto aktivity, jimiž
se snažíme zlepšit každému z vás život

48. schůze rady města
konaná 13. října 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro RD
č. p. 945 v ulici Táborské
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro budoucí rodinné domy na pozemcích parc. č. 2917/23, 192, 195,
197 v Ostružinové ulici pod podmínkou, že práce budou
probíhat v zeleném pásu a nebude porušen asfaltový povrch komunikace
• rada nesouhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 137 ve Waldhauserově ulici a požaduje doplnění
dokumentace (půdorysy a řezy)
• rada souhlasí se stavbou garáže a oplocení u projektovaného rodinného domu na pozemku parc. č. 4502/4
v Topolské ulici podle upravené dokumentace a uděluje
pro tyto stavby výjimku ze stavební uzávěry
• rada souhlasí se stavbou dvougaráže na pozemku parc.
č. 1318 v Erbenově ulici a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek města PK 716/2 v ulici K Dubu
• rada souhlasí se změnou užívání zařízení staveniště na
robotickou observatoř na pozemku parc. č. 2233 v Plzeňské ulici
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2702/8 v Kladenské ulici; II. rada souhlasí
s užíváním části pozemku parc. č. 2702/20 v Kladenské
ulici pro vstup a vjezd na pozemek stavebníka
• I. rada konstatuje, že stavba se nachází částečně v aktivní zóně toku řeky a částečně v Q100; II. rada nesouhlasí
s rekonstrukcí restaurace Jedličkovy lázně, protože návrh
nesplňuje regulativy územního plánu
• I. rada bere na vědomí informaci Havárie telefonního
kabelu – Alešova ulice; II. rada konstatuje, že došlo k po-

•

v našem městě a které vytěžují náš úřad až
k samé hranici personální kapacity, mohou
být onou pozitivní představou něčeho sladkého a příjemného, kterou naši prapředci
používali k tomu, aby v sobě trochu umenšili obavy z případného setkání s něčím, co
nechtěli potkat. Každopádně ale vědomí
toho, že investiční aktivita roste, alespoň v
tomhle jednom malém kousku naší země,
a že to jsou investice, které mohou přinést
užitek všem, kteří si tohle místo vybrali za
svůj domov, je zprávou dobrou. A těch také není nikdy dost. Přeji vám všem hodně
štěstí, úspěchů a dobrých zpráv v novém
Aleš Rádl, starosta
roce 2009.
rušení stavební uzávěry; III. rada žádá OÚPSŘ (stavební
úřad) o udělení pokuty za porušení nařízení o stavební
uzávěře
• rada ve věci Zpevnění pásu u komunikace před pozemkem
parc. č. 2917/57 – Brusinková ulice souhlasí s umístěním zatravňovacích tvárnic (je nutno zachovat retenční schopnost
zatravňovacího pásu)
• rada ve věci Žádost o vybudování přechodu pro chodce
a chodníku u křižovatky ulic Školní – K Lesíku – Kladenská
ukládá odboru investic předložit návrh řešení přechodu
pro chodce v dané lokalitě
• rada ve věci Žádost o pronájem obecního bytu s politováním konstatuje, že město Černošice nemá v současné
době žádný volný byt k pronajmutí
• I. rada souhlasí s nabídkou fy Spira na vykonávání
autorského dozoru na akci B+R II. rada pověřuje odbor
investic přípravou smlouvy
• I. rada souhlasí s realizací kanalizačního řadu v ulici
Poštovní podle předložené cenové nabídky za předpokladu, že majitelé nemovitostí se budou avizovanou částkou
260 000 Kč spolupodílet na jeho výstavbě, a uděluje pro
nutné budoucí napojení řadu do Lesní ulice výjimku ze
stavební uzávěry na její povrch v rozsahu 2 m² a dtto pro
napojení do šachty v křižovatce Poštovní – Fügnerova;
podmínkou realizace je uzavření Smlouvy o výstavbě
a připsání příspěvku občanů ve výši 260 000 Kč na účet
města; II. rada vybírá nejvýhodnější nabídku firmy EKIS,
s. r. o., v celkové výši 459 867 Kč vč. DPH; III. rada souhlasí
s uzavřením smlouvy o výstavbě týkající se vybudování
technické infrastruktury města v ulici Poštovní mezi Městem Černošice a občany
• rada souhlasí s výměnou kamen v bytě v Poštovní 228
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační
přípojku k rodinnému domu č. p. 89 v Komenského ulici
• rada souhlasí se snížením celkové ceny díla Bike and
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z radnice
Ride Mokropsy a s podpisem Dodatku k SoD (z důvodu,
aby celkové náklady na realizaci uznatelné části díla včetně
prováděcí PD nepřesáhly částku ve výši dotace, resp. její
části určenou na pořízení staveb, tj. 21 164 150 Kč, proběhla
jednání o upřesnění a optimalizaci použitých technologií
a konkrétních materiálových položek díla s autorem PD i se
zhotovitelem s výsledkem: celková cena díla se snižuje na
18 745 840 Kč bez DPH; cena za zhotovení díla se tedy oproti
již schválené částce snižuje o 3 848 862 Kč s DPH)
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavby
mateřské školy a dopravní a technické infrastruktury
v oblasti Vápenice
• rada ve věci Vodovod a kanalizace – lokalita Habřiny
– vícepráce souhlasí s proplacením víceprací firmě Aquaconsult (odbočky, šoupata, část potrubí) ve výši 24 802 Kč
vč. DPH
• rada ve věci Výroba a montáž dřevěných madel v chodbách DPS vybírá firmu Tomáš Kepka (cena 119 500 Kč bez
DPH)
• I. rada souhlasí s úhradou faktury č. 54/2008 ze dne 6.
10. 2008 v celkové výši 6 175 Kč zhotoviteli – GART-Alexandr Zvěrev – za vyhotovení zaměření stromů a informativní vytyčení hranice okolo ul. Radotínské
• rada ve věci Dělení pozemků parc. č. 5125/3 a 5125/67
(pozemky jsou součástí územní rezervy pro komunikaci
mezi ulicemi Dr. Janského a Topolskou) revokuje svoje
usnesení č. 2.1.14. ze 46. schůze rady města konané dne
15. 9. 2008 a ukládá odboru investic stáhnout odvolání
proti výše uvedenému rozhodnutí o dělení pozemků
• rada souhlasí s přijetím nabídky Ing. Jakuba Dvořáka na
zpracování žádostí o dotace z operačního fondu Životní
prostředí
Finanční odbor
• I. rada ve věci Aktuální národní granty a dotace ukládá vedoucímu odboru kultury připravit žádost o dotaci
v případě nově zařazených možností dotací pro obecní
knihovny a zajistit podmínky přidělení dotace z této oblasti; II. rada ukládá vedoucímu odboru investic připravit
žádost o dotaci na podporu sportu a volného času a zajistit podmínky přidělení dotace z této oblasti
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Dohoda o náhradě škody – oprava kamenného mostu souhlasí s vyčíslenou cenou za opravu mostu
(řidič, který poškodil v dubnu při autonehodě kamenný
most v Mokropsech, požádal o mimosoudní vyrovnání
ve věci; náklady na opravu mostu byly vyčísleny odborem
technických služeb na 16 600 Kč); II. rada souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu jejím podpisem
• rada ve věci Odměna ředitelce MŠ souhlasí s vyplacením
(MŠ Topolská obdržela mimořádnou účelovou dotaci
z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických
pracovníků regionálního školství“)
• I. rada ve věci Stížnost zastupitelky p. Göttelové na
poskytnuté informace neuznává stížnost a doporučuje
zastupitelce řešit věc soudně; současně informuje zastu-
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pitelku, že do smlouvy v plném znění je možné v evidenci nahlédnout (zastupitelka požádala o informace, které jí
byly v řádném termínu poskytnuty; mezi poskytovanými
informacemi byla i kopie darovací smlouvy na 20 000 Kč
na zlepšení stavu místních komunikací, se znečitelněním
data narození a adresy trvalého bydliště dárce; finanční
dar městu se rozhodla darovat majitelka nemovitosti,
která není v Černošicích přihlášena k trvalému pobytu
jako reakci na výzvu pana starosty k přihlášení obyvatel
„neobydlených“ nemovitostí; nepřála si jakoukoli medializaci svého činu; tato informace byla zastupitelce také
poskytnuta)
• rada ve věci Vzdání se odměny zastupitele za výkon
funkce bere na vědomí a ukládá vedoucí odboru kancelář starosty věc předložit zastupitelstvu města na vědomí
(zastupitel Ing. Vlček se písemně vzdal odměny za výkon
funkce zastupitele, člena kontrolního výboru, k datu 29. 9.
2008)
• rada souhlasí s instalací informačního systému budovy
Podskalská a vybírá nabídku společnosti Deska, s. r. o. (ve
zlaté barvě)
• I. rada ve věci Prodej nákladního skříňového automobilu
DVS 12 AVIA 30 souhlasí s prodejem tohoto vozidla obci
Bílsko za 45 000 Kč; II. rada ukládá: právnímu oddělení
vypracovat kupní smlouvu, finančnímu odboru vyřadit
toto vozidlo z majetku města
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada ve věci Návrh na schválení Dohody o ukončení
nájemní smlouvy ze dne 1. 10. 2006 – pronájem nebytových
prostor (Nevers, společnost historických aktivit, o. s., pronajaté prostory v Srbské již nebude využívat) schvaluje
návrh Dohody o ukončení nájemní smlouvy; II. rada
ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení nájemní smlouvy; III. rada souhlasí se zveřejněním záměru
pronajmout nově uvolněné nemovité prostory a ukládá
starostovi města podepsat tento záměr
Odbor dopravy
Dopravní a bezpečnostní komise
Ul. Lipová – připomínky občanů k rekonstrukci komunikace
komise doporučuje umístění svisl. dopr. značení B13
„Zákaz vjezdu vozidel nad 6 t“ včetně dodatkové tabulky
„Mimo TKO“ po provedení rekonstrukce komunikace
• I. rada souhlasí s umístěním dopr. zn. po provedené
rekonstrukci
Řešení parkovacích stání na ul. Karlštejnská
komise na základě návrhu městské policie doporučuje
vyznačení parkovacích stání na nově zrekonstruované
části ul. Karlštejnská pomocí vodorovného značení V10a
pro osobní automobily; v úseku ul. Poštovní – Fügnerova
od Solopisk by bylo vyznačeno podélné parkovací stání
po levé straně vozovky a od ul. Fügnerova – Riegrova po
pravé straně vozovky; na protilehlé straně komunikace by
bylo osazeno svisl. dopr. zn. B28 „Zákaz zastavení“
• II. rada pověřuje odbor dopravy projednáním s Policií
ČR a následně TS umístěním dz (po rekonstrukci zbývajícího úseku ul. Karlštejnská)

z radnice
Přechody pro chodce – přeznačení vodorovného dopr. zn. (viz.
Řevnice náměstí)
komise doporučuje provedení trojrozměrného barevného
vodorovného dopr. značení včetně úpravy povrchu brzdné
dráhy na přechodech pro chodce, a to na:
- ul. Vrážská pod ul. Střední
- ul. Dr. Janského u ul. Říční
• III. rada bere na vědomí
Dopr. zrcadlo za přejezdem u nádraží Černošice
komise: dopr. zrcadlo u nádraží Černošice je zastiňováno
porostem z přilehlého pozemku za plotem; žádáme o ořez
v okolí
• IV. rada pověřuje TS úpravami – prořezáním porostu
v okolí dopr. zrcadla na ul. Vrážské
Městská policie
• rada ve věci Očkování proti Hepatitidě souhlasí nákupem
vakcíny pro strážníky městské policie a provedením očkování v rámci závodní lékařské péče na základě vzniklé epidemie uvedené nemoci v Praze a Středních Čechách a dále
na základě stálého rizika pracovníků městské policie při
výkonu služby – práce s rizikovými skupinami občanů
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• I. rada ve věci Stanovení finančního podílu na nezbytných
změnách stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury konstatuje, že nové stavby
hlavní, mimo staveb dopravní a technické infrastruktury,
u kterých bude požádáno o vydání veřejnoprávního titulu
k jejich provedení po 1. 1. 2009, kladou takové požadavky
na veřejnou technickou infrastrukturu, že je nelze bez
vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo
úpravy stávajících realizovat;
II. rada ukládá odboru investic ve spolupráci s právním
oddělením vypracovat návrh plánovací smlouvy ve smyslu
§ 88 zákona č. 183/2006 Sb., a Přílohy č. 13 vyhlášky č. 500/
2006 Sb., který bude žadatelům o nové stavby hlavní, mimo staveb dopravní a technické infrastruktury, předkládán
k odsouhlasení;
III. rada pověřuje odboru investic, aby s žadateli o nové
stavby hlavní, mimo staveb dopravní a technické infrastruktury, projednával a připravoval k podpisu jednotlivé
plánovací smlouvy poté, co rada města vysloví souhlas
s uzavřením této smlouvy (při svém jednání o vyjádření
souhlasu s realizací předmětné stavby hlavní);
IV. rada ukládá starostovi, aby zmocnil vedoucího odboru
investic k podpisu těchto plánovacích smluv;
V. rada stanovuje, že výše finančního podílu na nezbytných
změnách stávající veřejné technické infrastruktury nebo
na vybudování nové veřejné technické infrastruktury je
pro každou novou jednu bytovou či nebytovou jednotku
40 000 Kč;
VI. rada ukládá finančnímu odboru udělat taková opatření, která umožní transparentně sledovat finanční toky
vzniklé na základě uzavřených plánovacích smluv
VII. rada ukládá stavebnímu úřadu, aby u nových staveb
hlavních, mimo staveb dopravní a technické infrastruktury, u kterých bude požádáno o vydání veřejnoprávního

titulu k jejich provedení po 1. 1. 2009, postupoval podle
§ 88 zákona č. 183/2006 Sb., tj. při povolování uvedených
staveb hlavních, vyžadoval předložení uzavřené příslušné
plánovací smlouvy
Různé
• rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nadaci
Jedličkova ústavu ve výši 8 000 Kč a s bezplatným uveřejněním inzerátu v IL
Komise životního prostředí
komise doporučuje na podnět občanů uzamknout bránu
na hřišti Husova (po hřišti jezdí čtyřkolky)
• I. rada ukládá odboru technické služby navrhnout řešení
zabránění vjezdu vozidel a čtyřkolek na hřiště Husova
komise na podnět občanů žádá odbor životního prostředí
o kontrolu přesazené lípy na Vráži
• II. rada ukládá odboru ŽP provést kontrolu přesazené
lípy na Vráži do 6 měs. po období vegetačního klidu
• III. žádost občanů bytovky Vráž přidat kontejner na
tetrapaky a na papír
• IV. rada souhlasí s přidáním kontejneru.

49. schůze rady města
konaná 30. října 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s přeložkou vedení NN mimo pozemek
parc. č. 2737/11 ve Školní ulici – nutno dodržet podmínky
pro vstup do komunikace
• rada souhlasí se změnou vedení VN a NN v oblasti
Lavičky podle předložené situace
• rada souhlasí se změnou stavebních úprav rodinného
domu č. p. 469 a změnou stavby garáže v ulici Zd. Lhoty
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro pozemek parc. č. 1154/9 v Husově ulici za předpokladu
dodržení podmínek nutných pro vstup do komunikace
• rada souhlasí s odběrem podzemních vod ze stávajících
studní vybudovaných před rokem 1955 na pozemcích
parc. č. 6180 (u hradla Kosoř) a 6184 (u hradla Kazín)
• rada souhlasí se stavbou dvougaráže na pozemku parc.
č. 2529/1 v ulici Dr. Janského pod podmínkou, že pod plánovaný nájezd ke garáži bude do odvodňovacího příkopu
v ulici Dr. Janského položena roura o průměru 300 mm
• rada nesouhlasí s přístavbou garáže (ordinací) na
pozemcích parc. č. 249 a 250 v ulici V Horce, neboť parametry záměru (zejména velikost zastavěných a zpevněných ploch) nesplňují limity územního plánu
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu
č. p. 137 ve Waldhauserově ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami rekreační chaty
č. e. 936 v osadě Zátoka radosti
• I. rada souhlasí s pořízením studie Vodovod a kanalizace – Habřiny 2; II. rada konstatuje, že byl učiněn první
krok k zavedení veřejného vodovodu a kanalizace v dané
lokalitě
• rada souhlasí s přeložkou vedení veřejného osvětlení

•
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z radnice
v ulici Ukrajinské a v přilehlé chatové oblasti v souvislosti s úpravou venkovních rozvodů NN podle předložené
cenové nabídky
• rada souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemku
parc. č. 337/1 v ulici V Boroví o jeden rok
• rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt
v DPS všem současným nájemníkům
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Kladenská souhlasí
s kalkulací fy CityPlan za autorský dozor a projektové
dodatky
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fy CityPlan
na autorský dozor při rekonstrukci Karlštejnská – centrum do max. výše 20 000 Kč
• I. rada souhlasí s odesláním výzvy ČEZ Distribuce, a. s.,
k jednání k uzavření dohody o narovnání dle ust. § 585
a násl. o. z. týkající se úhrady nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace na stavbu Černošice
– Karlštejnská, přestavba NN; II. rada ukládá vedoucímu
odboru investic jednat v této věci s ČEZ Distribuce, a. s.,
a připravit ve spolupráci s právním oddělením odboru
kancelář tajemníka tuto dohodu o narovnání, v níž nejvyšší částka, kterou město uhradí, bude Kč 55 900 Kč
• I. rada ve věci Žádost o koupi pozemku parc. č. 1156/5
– Husova ulice konstatuje, že předmětný pozemek není
v současné době nabízen k prodeji; zároveň ukládá odboru
investic vyzvat žadatele, aby radu města seznámil se svým
projektem a záměrem plánovaném na uvedeném pozemku
• rada souhlasí s vícepracemi na vodovodním řadu
v rámci rekonstrukce centra Karlštejnská (výměna stávajícího potrubí LT 80 za nové potrubí HDPE 100 SDR 11 DN
150 včetně osazení nového odkalení a příslušných armatur)
• I. rada ve věci Žádost o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury na chodníky v ulicích Pod Horkou, V Horce
a Vrážská souhlasí s podáním žádosti na SFDI na navržený rozsah chodníků; II. rada pro zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce chodníků vybírá firmu CityPlan, s. r. o. (v rámci bezpečné cesty dětí do školy a zvýšení
bezpečnosti pěší dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace připravuje odbor
investic žádost na SFDI o přidělení dotace na rekonstrukci
chodníku v ulici Pod Horkou, úsek Komenského – Poštovní,
v ulici V Horce, V Boroví – Libušina a v ulici Vrážská, úsek
Komenského – most přes Švarcavu)
• rada ve věci Vypršení doby nájmu na části pozemků č.
parc. PK 741/2, 741/3 v obci a k. ú. Černošice (pláž Mokropsy) souhlasí s podáním žádosti na Povodí Vltavy, s. p.,
Plzeň o prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
– na 5 let od 1. 1. 2009
• rada ukládá odboru investic jednat s fy Aquaconsult
o předložení nabídky na zpracování plánu financování
vodovodů a kanalizací dle platné legislativy
• rada ve věci Rekonstrukce Karlštejnská centrum souhlasí
s těmito změnami:
-
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použití žuly a dlažby CSB-Alto, colormix rustikal dle
změnového kladečského plánu

-

mobiliář Siacity s navýšením o sloupové hodiny

-

pouze jeden přístřešek čekárny o šíři 4,9 m

-

přechody pro chodce – u Hotelu Slánka a u ul. Riegrova realizovat jako zvýšené

-

umístění jedné lampy veřejného osvětlení do ulice
Ke Švarcavě
Finanční odbor
• rada souhlasí s navrženým souborem rozpočtových
opatření č. 5/2008 (přijetí tří neinvestičních dotací, úprava
očekávaných příjmů, vnitřní úpravy dvou rozpočtových kapitol)
• rada souhlasí s vyřazením opotřebovaného a nefunkčního majetku v MŠ Karlická
• rada souhlasí s prominutím stočného z množství
116 m³ vody, které kvůli havárii vyteklo do bytu v rodinném domě žadatele
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• I. rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
Dennímu stacionáři OS Náruč v Dobřichovicích ve výši
20 000 Kč (pomoc dětem a mládeži s kombinovaným postižením na zajištění komplexního terapeutického přístupu
– odborné terapie); II. rada ukládá odboru soc. věcí a zdravotnictví připravit darovací smlouvu
• rada bere na vědomí Zápis z 19. zasedání komise sociální a zdravotní
Městská policie
• rada souhlasí s nákupem bezpečnostních reflexních
prvků (vest) určených pro děti z mateřských škol a ukládá
vedoucímu městské policie zajištění tohoto nákupu
• rada souhlasí s přijetím sponzorského daru městské
policii (3 ks GPS navigací MIO C720b) a pověřuje starostu
města podpisem darovací smlouvy
Různé
• rada souhlasí s obnovou úřední části diskusního fóra
(registrované), dále ukládá správci www stránek umístit
odkaz na neřízenou diskusi na serveru zřízeném p. Strejčkem (www.cernosice.org)
• rada navrhuje zařazení koupě nového kolotoče na
dětské hřiště Domažlická do rozpočtu odboru technické
služby na rok 2009
Z komise životního prostředí
Návrh na sluneční kolektory (fotovoltaické články)
komise opětovně doporučuje prověření možnosti montáže a využití slunečních kolektorů; doporučuje pověřit
OZP spojení s obcí Ohrobec, kde tyto články obecní úřad
využívá, k bližšímu seznámení s problematikou
• I. rada bere na vědomí doporučení komise a ukládá
radnímu Ing. Řehořovi seznámit se s energetickou koncepcí obce Ohrobec
• rada ukládá vedoucí kanceláře starosty, aby ve spolupráci s odborem investic a dalšími vedoucími odborů
připravila na chodbách úřadu prezentaci projektů města,
získaných ocenění a pod.

z radnice

Provozovna stavebnin nepatří do centra Černošic!
Dlouhodobým cílem vedení města je přemístění stavebnin
z centra města do vhodnější lokality, kde by především pohyb
vozidel související s jejich přepravou co nejméně znepříjemňoval život obyvatelům Černošic. Tento záměr měla většina
koaličních partnerů také ve svém volebním programu, a proto
vedení města věnuje této záležitosti dlouhodobě pozornost.
Areál stavebnin se Pánkem a vedením města bylo dosaženo donachází na soukro- hody: Firma IBS – Rokal přispěje význammém pozemku, pro- nou finanční částkou na rekonstrukci části kovozovatelem je firma munikace Ke Švarcavě, která slouží také jako
IBS – Rokal, kterou příjezd do stavebnin, a město přistoupí k dovlastní Michael Pánek, současný starosta pravním omezením až po 1. 6. 2009. Tato doDobřichovic. Je třeba říci, že jako komu- pravní opatření budou spočívat v umístění
nální politik chápe, že v případě stavebnin dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nad
v Černošicích musí být zájem podnikatele 12 tun“ do ulice Ke Švarcavě, která fakticky
podřízen zájmu veřejnému, a proto se již provoz stavebnin dlouhodobě znemožní.
několik let snaží najít vhodný prostor, kam
Pro zásobování ostatních prodejen včetstavebniny přemístit. Dohodnuto bylo, že ně plánované pošty nepředstavuje toto
stavebniny budou přemístěny nejpozději omezení zásadní problém. Výsledkem tedy
do doby ukončení rekonstrukce ulice Ka- bude, že těžká doprava v nově rekonstrurlštejnská na „průjezdné náměstíčko“. Tato ovaném území se výrazně omezí a prostor
rekonstrukce se blíží k závěru, a proto se bude pro pěší příjemnější a bezpečnější.
téma přemístění stavebnin stává velice
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
aktuálním.
Firma IBS – Rokal
zakoupila vhodný pozemek v prostoru vjezdu
do města od Radotína
a s dostatečným předstihem začala vyřizovat
potřebná povolení ke
stavbě areálu stavebnin,
které jsou jistě pro občany Černošic žádanou
službou. Bohužel průtahy způsobené spory se
sousedy, ale i kvůli procesům ve státní správě,
neumožnily
výstavbu
tak, jak bylo plánováno,
čili do konce roku 2008.
Ulice Ke Švarcavě navazuje na již zrekonstruovanou dolní část
Jednáním mezi panem
ulice Karlštejnská
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Vážení spoluobčané,

asi je vám všem
dobře známo, jakým způsobem se
kontroluje činnost
samospráv ných
orgánů města, tedy zastupitelstva
města, rady města,
starosty, městského
úřadu. V prvé řadě
je to kontrola prováděná vámi samotnými, tedy občany města a osobami vlastnícími ve městě nemovitost. Jak? Tím,
že se aktivně účastníte života ve městě,
ptáte se, sledujete, jak vaši zastupitelé
a úředníci pracují. Dále jsou to kontroly
realizované např. kontrolním výborem
(plnění usnesení zastupitelstva města
nebo rady města), finančním výborem
(rozpočet a jeho plnění), vnitřními
i vnějšími audity (např. každoroční povinné přezkoumání hospodaření města
nezávislým auditorem), ministerstvem
vnitra, ostatními ministerstvy (dotace),
finančním úřadem a finančním ředitelstvím, v krajních případech pak mocí
soudní, včetně Ústavního soudu (vyhlášky města), atd.
Městský úřad vykonává též činnosti,
které na něj přenesl stát, tedy tzv. státní
správu v přenesené působnosti, zkráceně přenesenou působnost. Kdo provádí
kontrolu této oblasti? Podle § 129 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), provádí kontrolu přenesené
působnosti krajský úřad. Proces kontroly
je v zákoně o obcích podrobně popsán,
každý zájemce se s ním proto může
seznámit. A jak obstál při kontrolách
přenesené působnosti Městský úřad Černošice? Na výsledek se můžete podívat
v přiložených tabulkách. Podrobněji je
zpracována tabulka za rok 2008, souhrnně jsou znázorněny výsledky za roky
2002–2008. Krajský úřad navíc hodnotí
výsledky práce našeho úřadu v rámci
odvolacích řízení. Přehled o odvolacích
řízeních jsem nechal zpracovat do tabulky. Seznámím vás s ním v některém
z dalších čísel Informačního listu. Přenesenou působnost, i když pouze v jednotlivých záležitostech, sleduje také Veřejný
ochránce práv a, opět v krajních případech, moc soudní (správní soudy).
Poslední kontrolovanou oblastí je
město jako zaměstnavatel. Zde může
provádět kontrolu Úřad práce Praha-západ, zdravotní pojišťovny, Česká správa
sociálního zabezpečení, Okresní správa
sociálního zabezpečení Praha-západ,
Státní úřad inspekce práce, místně příslušný inspektorát práce a v omezeném
rozsahu též Probační a mediační služba.
Tento druh kontrol přichází na náš úřad
průměrně pětkrát do roka. Za poslední
roky nebylo shledáno žádné vážné pochybení.
Ing. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

Seznam kontrol přenesené působnosti 2002–2008
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Tabulka kontrol přenesené působnosti za rok 2008
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z radnice
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Město Černošice získalo mezinárodně uznávané ocenění

Výrazného úspěchu dosáhlo město Černošice při zlepšování a certifikaci používání
systému managementu jakosti pro oblast státní správy v přenesené působnosti a výkonu samostatné působnosti obce. Při auditu, který proběhl na pracovištích městského
úřadu v Riegrově, Karštejnské a Topolské ulici v Černošicích a v Podskalské v Praze,
všichni zaměstnanci prokázali splnění požadavků mezinárodně uznávané normy ČSN
EN ISO 9001:2001 a město jako jedno z prvních získalo tento příslušný „certifikát“.
Jde o „mezinárodně uznávaný certifikát“, zet ještě kvalitnější služby svým zákazníkům
který platí nejen v oblasti státní správy – obyvatelům správního obvodu, kterých je
v přenesené působnosti a výkonu samo- více než sto tisíc, podnikatelům, živnostnístatné působnosti obce, ale rovněž v oblasti kům, ale i státu, kraji a městu samotnému.
podnikatelských aktivit, tzn. ve výrobních
„Převzetím certifikátu na sebe bereme oborganizacích i v organizacích poskytujících rovský závazek. Je na nás, abychom úroveň
služby v nejnáročnějších oborech, jejichž našich služeb nejen udrželi, ale i zlepšovali,
řízení musí splňovat ta nejnáročnější krité- neboť certifikovaná organizace podléhá praria. Jde o celosvětově uznávaný proces ově- videlné kontrole dodržování nastavených
řování úrovně systému řízení organizací.
pravidel,“ uvedla při slavnostním převzetí

Černošice jako obec s rozšířenou působností pro celý okres Praha západ tak chtějí nabí-

certifikátu v Clubu Kino místostarostka
(sj)
Helena Langšádlová.

Věřím, že z pohledu systému řízení kvality budete brzy „řidiči formule 1“
Certifikát potvrzující, že město Černošice zavedlo a používá systém managementu jakosti, předal představitelům města Ing. Pavel Charvát z certifikačního orgánu CERT-ACO.
Takže otázky na průběh cerfikačního auditu směřovaly právě na něj:
Vyskytly se během auditu problémy?
V prvé řadě bych chtěl ocenit, že jste se
rozhodli vstoupit do ne zcela jednoduchého
Při prvních certifikačních auditech bývá
procesu, kterým je další zlepšování systé- vždy mnoho námětů na zlepšení. Některá
mu řízení městského úřadu s následnou zjištění jsme ohodnotili jako „drobné necertifikací podle mezinárodně uznávaných shody“, ale věřím, že budou do 1. kontrolnorem. Mohu potvrdit, že vaše služby a způního auditu odstraněny. Už během auditu
sob jejich poskytování během auditu byly
1. a 2. stupně jsme viděli zlepšení, např.
na velmi vysoké úrovni nejen z pohledu
v technických službách, pozitivní vývoj
kvality, ale i z pohledu srovnání s ostatními
byl i v dalších odborech. Věřím proto, že
námi certifikovanými organizacemi.
zlepšování v dalším období bude mít stejně
Stihli jste během auditu navštívit dynamický trend, jaký mělo mezi dvěma
všechna pracoviště?
auditorskými návštěvami.
Některé odbory městského úřadu jsme
A něco na závěr?
během auditu 2. stupně navštívit nestačili.
Tím, že někdo složil zkoušky v autoškole
Nicméně slibuji, že příště během kontrolních auditů vstoupíme ještě hlouběji do a získal řidičský průkaz, neznamená, že už
vybraných procesů, protože naší povinností je pilotem formule 1. Věřím však, že se takoje nejen dnes „certifikát“ předat, ale nad va- vými řidiči formule 1 z pohledu systému říším systémem řízení kvality držet dozor po zení vašeho městského úřadu brzy stanete.
celou tříletou dobu jeho platnosti.
Ptal se Stanislav Janovský
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Starosta Černošic Aleš Rádl (vpravo) přebírá z rukou ing. Pavla Charváta z firmy CERT
– ACO, s. r. o., certifikát prokazující zavedení a používání systému managementu jakosti

Vánoční setkání v Clubu Kino v duchu vzájemného poznávání

Poprvé od chvíle, kdy se Černošice staly obcí s rozšířenou působností pro okres Praha-západ, si dali společné vánoční dostaveníčko pracovníci městského úřadu zajišťující státní správu
v přenesené působnosti (v Podskalské ulici v Praze nám vyřizují pasy, občanky, řidičáky a další
doklady) s těmi, kteří se starají o chod našeho města. Stalo se tak 18. prosince v Clubu Kino,
tedy v den, kdy Černošice získaly jedno z nejvyšších ocenění (viz předchozí strana). Všechny
přítomné pak pozdravil starosta Aleš Rádl: „Jsem hrdý na to, že s vámi mohu spolupracovat
a podílet se na tom, že město Černošice je veřejností velice kladně hodnoceno. Jsem rád, že jste se
vy, pražští, mohli seznámit s tím, co dělá samospráva v Černošicích, neboť i spokojenost občanů
v našem městě je výrazem toho, že celá radnice funguje konsolidovaně a kvalitně“.
(sj)
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Informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V oblasti sociálně právní ochrany dětí jsme k 30. 11. 2008 evidovali 460 nově založených spisů dětí z rodin, které mají na území spravovaném MěÚ Černošice jako
obecním úřadem obce s rozšířenou působností trvalý pobyt (za celý rok 2007 to bylo
414), k tomu dalších 180 spisů dětí z rodin, které na tomto území nemají trvalý pobyt,
ale fakticky se tu zdržují (v roce 2007 šlo o 215 nových případů).
V oblasti sociální prevence je patrný oproNyní je v evidenci oddělení sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ Černošice 87 dětí, nad je- ti roku 2007 nárůst kriminality nezletilců. Ten
jichž výchovou je stanoven rozsudkem soudu v zásadě odpovídá neustále se zvyšujícímu
dohled, 40 dětí je umístěných v zařízeních pro počtu obyvatel regionu okresu Praha-západ,
výkon ústavní výchovy či v zařízeních pro který mají na starost i kurátoři mládeže.
děti vyžadující okamžitou pomoc, 34 dětí se Z běžných měřítek poněkud vystupují dvě
nachází v péči jiných fyzických osob než ro- oblasti protiprávní činnosti osob mladších
dičů a 64 dětí je svěřeno do pěstounské péče. osmnácti let. Na prvním místě je možno zmíV roce 2008 bylo nově nahlášeno a řešeno nit konání sexuálních aktivistů, kteří nejsou
10 případů rodin, kde probíhá šetření pro po- nijak přísně věkově ohraničeni. Mezi našimi
dezření, že jde o děti, na kterých byl spáchán klienty z této skupiny je i žák 2. třídy ZŠ.
trestný čin nebo jednání označené za přestu- Činnost těchto pachatelů zůstává pro okolí
pek. V této oblasti jsme zaznamenali pokles většinou skryta.
případů oproti 17-ti případům v roce 2007.
Poněkud jinak je to s pácháním další skupiV roce 2007 jsme se vyjadřovali pro Úřad ny trestných činů, kterým je řízení motorovépráce Praha-západ k 78 žádostem o povolení ho vozidla bez řidičského oprávnění, často pod
činnosti dítěte, v roce 2008 již k 80-ti takto vlivem alkoholu. Pachatelé jsou svému okolí
podaným žádostem.
většinou známi, a proto i preventivní působeV oblasti náhradní rodinné péče bylo ní obcemi a v obcích by mohlo být poměrně
podáno 8 nových žádostí o pěstounskou péči účinné. Překonání ostychu a nalezení odvahy
a 14 žádostí o zařazení do evidence osob vhod- je však věc náročná a možná i ošidná, ale!!!
ných stát se osvojiteli. V současné době evidu- Počet pachatelů těchto trestných činů dnes
jeme 41 podaných a neuspokojených žádostí u kurátorů mládeže na MěÚ Černošice předo náhradní rodinnou péči formou osvojení.
stavuje skoro 25 % veškerých spáchaných
V oblasti sociální pomoci je činnost odbo- trestných činů. Jde o poměrně velké číslo,
ru zaměřena zejména k zajištění agendy pří- které svědčí o jisté nevšímavosti. Dopravní
spěvků občanům se zdravotním postižením. nehody, škody na majetku a na zdraví jsou
V roce 2008 jsme přijali žádosti 1678 ob- pak častým průvodním jevem takového pročanů o příspěvek na péči, vyplaceno bylo tiprávního konání. Mezi kauzami, které pra9 454 tis. Kč. Dále evidujeme 1644 žádostí covníci odboru řeší, jsou i závažná poškození
o příspěvek na provoz motorového vozidla, zdraví s doživotními následky.
bylo vyplaceno téměř 10 653 tis. Kč. U dalších
Možná stačilo málo, možná stačilo si
příspěvků občanům se zdravotním postižením všimnout a možná se mohlo zabránit tomu,
(příspěvek na individuální dopravu, příspěvek
aby nevinný účastník provozu na silnici zůna zakoupení motorového vozidla, příspěvek na
stal zdráv. Pachatelé těchto trestných činů
úpravu bytu, příspěvek na zakoupení kompenpak končí před soudem a okolí se diví, co že
začních pomůcek) je počet podaných žádostí
to ten nebo ta udělala.
již výrazně nižší, celková výše poskytnutých
Mgr. Jan Louška,
příspěvků činí cca 2 600 tis. Kč.
vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí
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Nový rok ve znamení větší informovanosti na odboru dopravy

V závěru právě uplynulého roku, stejně jako v roce předcházejícím, bylo na odboru
dopravy doslova „narváno“. Zatímco před rokem to byly povinné výměny řidičských
průkazů, nyní nás potrápily fronty na registru vozidel. Obava z ekologické daně ve výši 3,5 a 10 tisíc korun udělala své. Tolik si kupující připočte k ceně za staré auto, které
v novém roce pořídí. Jde o automobily přibližně do roku výroby 1999. Tedy takové,
které spadají do normy Euro 0, 1 a 2. Tato norma udává, kolik auto vypouští škodlivin.
Moderních vozů s emisní hodnotou Euro 3 až 5 se přihlašovací poplatek netýká.

Novinka se nejvíc dotkne majitelů starých
aut, která jsou na silnicích v Česku nejčastější. To znamená felicií, favoritů, „stodvacítek“ a „stopětek“. Jedinou dobrou zprávou
pro motoristy je alespoň fakt, že ekologická
daň se při přehlášení auta bude platit jen
jednou. Když si tedy někdo počátkem ledna
půjde zaregistrovat Škodu Favorit, pět tisíc
korun zaplatí. Pokud ji později prodá, další
majitel už na úřadu platit nebude. To samé
platí i při dovozu staré ojetiny z ciziny.
U těch se také platí jen za první přihlášení
v České republice.

Takže, zbytečně na úřad chodili ti, kterým
šlo pouze o odhlášení, stačilo přijít v novém
roce. Na druhou stranu se alespoň mnozí
„zapomětliví“ konečně dostavili na úřad,
a někteří zjistili, kolik vozidel mají na sebe
vlastně napsáno.

Jinak to byl ale rok úspěšný. Odbor dopravy je v současné době personálně dostatečně obsazen a veškeré agendy byly a jsou
zabezpečovány v plném rozsahu. V novém
roce bude více pozornosti věnováno státnímu dozoru, a to především na úseku činnosti autoškol, stanic měření emisí a výkonu taHlavním cílem zavedení nového poplat- xislužby, rovněž na úseku správy pozemních
ku bylo zabránit dovozu starých ojetin, komunikací, a to především v souvislosti se
které znečišťují životní prostředí. Jenže stále tíživější dopravní situací v regionu,
kvůli poplatku za ojetiny ze zahraničí mu- například v oblastech severozápadně od
sel být zaveden i poplatek za stejně stará Prahy.
Informační kancelář
auta v tuzemsku. Museli jsme tím vyhovět
Pro
zvýšení
informovanosti občanů je od
požadavkům Evropské unie. Kdyby se vypočátku
roku
zprovozněna
informační kanbíralo jen za registraci auta z dovozu, bylo
celář.
Občané
tak
mohou
získat potřebné
by to evropskými úředníky považováno za
údaje o poskytovaných službách nejen na
diskriminační vůči ostatním zemím.
internetových stránkách, ale také přímo na
Motocykly a veteráni
odboru dopravy v Podskalské ulici. RovBez obav z placení mohou být noví maji- něž tu mohou získat příslušné formuláře
telé motocyklů a veteránů. Poplatek se totiž nebo letáky volně umístěné i na stojanech.
vztahuje jen na osobní a nákladní čtyřkolo- Zkvalitněn bude rovněž obsah informací
vá vozidla do 3,5 tuny, která jsou v registru na web.stránkách, nástěnných tabulích,
silničních vozidel. Motorek se to tedy ne- případně informací předávaných tisku. Je to
týká a stará auta s veteránskými značkami nepochybně krok směrem k občanům. Jistě
jsou vedena v registru historických vozidel. to bude jeden z účinných způsobů, jak přePoplatky budou přesunuty do Státního fon- dejít omylům, dezinterpretacím a nakonec
du životního prostředí, z něhož se financují zbytečnému stání v dlouhých frontách.
ekologické projekty.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
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Novela mění stávající zákon o odpadech

Podle novely zákona o odpadech, kterou v minulých dnech schválila poslanecká
sněmovna, musí od 1. 1. 2009 výrobci baterií a akumulátorů zajistit pro občany možnost zpětného odběru těchto výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Občané za
odevzdání baterií a akumulátorů nebudou nic platit.
Výrobci mají také podle novely povinnost krajských úřadů při jejich provozování. Zázajistit, aby nejpozději do 26. 9. 2010 bylo roveň dochází ke zvýšení poplatků za každou
znovu využito 75 procent hmotnosti všech tunu skládkovaného odpadu až na konečných
na trh uvedených niklkadmiových baterií 1 500 Kč v roce 2013. Výnos z těchto poplatků
a akumulátorů a 65 procent hmotnosti všech bude směřovat z 80 procent krajům, z 20 proolověných baterií a akumulátorů. U ostatních cent obcím, na jejichž území skládky leží. Věttypů baterií je povinnost zajistit recyklaci ale- šinu výnosu z poplatku na skládkování dostaspoň 50 procent z nich.
nou právě kraje proto, že jsou odpovědné za
systém nakládání s komunálním odpadem na
Odběr vysloužilých elektrozařízení
celém svém území. Obce, na jejichž katastru
Novela rovněž zvyšuje transparentnost
se skládka nachází, budou nadále dostávat
systému zpětného odběru vysloužilých elek20 procent z výnosu z poplatků a nebudou
trozařízení a kontrolovatelnost provozovatelů
za vlastní skládkovaný odpad muset poplatek
těchto systémů. Zvýší také počet míst, kde je
hradit.
možné vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat.
Sběrnám přibyly povinnosti
Všichni prodejci jsou podle návrhu povinni
bezplatně odebrat přístroje výměnou „kus za
Provozovatelé sběren budou muset zakus“ při nákupu nového zboží. Prodejny větší znamenávat množství a druh odpadu, který
než 200 m² musí navíc od zákazníka odebrat vykoupili. U strojních zařízení, uměleckých děl
starý přístroj do 5 kg hmotnosti bez ohledu nebo pietních a bohoslužebných předmětů buna to, zda si zákazník kupuje nový či nikoli. dou muset uvést i jejich popis, který umožní
Internetoví prodejci jsou povinni bezplatně jejich dodatečnou identifikaci. Po dobu 48 hozajistit zpětný odběr starého přístroje při din od jejich vykoupení s nimi nebudou moci
dodávce nového.
nakládat, rozebírat je nebo prodávat dál. Stát
tak chce zabránit krádežím na hřbitovech (ve
Likvidace autovraků
Novela zlepší dostupnost míst, kde je mož- velkém se například v Praze ztratila výzdoba
né odevzdat vozidlo s ukončenou životností hrobů vojáků padlých ve druhé světové válce,
(autovrak) k jeho ekologické likvidaci. Každý známý je také případ krádeže bronzových
výrobce bude muset zajistit efektivní síť míst náhrobních destiček z Národního hřbitova
po celé České republice, kde je možné se au- v Terezíně).

tovraku legálně zbavit. To znamená alespoň
jedno takové místo ve správním obvodu
každé obce s rozšířenou působností. Výrobci
musí zajistit, že se 85 procent materiálu a dílů
z vyřazených aut znovu využije. Náklady na
tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci
vozů ponese výrobce.
Provozování skládek
Novela zákona zpřísňuje požadavky na
provozování skládek a zvyšuje pravomoci
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Třídění druhotných surovin

Obce musí nejpozději do začátku roku
2010 umožnit svým občanům třídit základní
druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, nápojové
kartony a biologicky rozložitelný odpad. Ministerstvo životního prostředí v současné době
připravuje novelu zákona o obalech, která
rozšíří recyklační povinnosti obalového průmyslu, jenž bude muset obcím více přispívat
na třídění.
Zpracovala Renáta Petelíková

z města a okolí

Advent na návsi před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Letošní předvánoční trhy se kvůli rekonstrukci Karlštejnské přesunuly na náves před
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dle vyjádření
mnohých z vás to trhům jen prospělo, a proto se
nabízí myšlenka uspořádat ty příští, jakož i další
podobné akce, znovu na tomto kouzelném místě.
Zvláště když město plánuje celé toto prostranství včetně Komenského ulice zrekonstruovat a
navrátit mu tak jedinečný charakter nejstaršího
černošického centra s pomyslným ohlédnutím do
minulosti, kdy bylo středem světa obchodního i
duchovního.
Na trzích nabízelo více než 40 prodejních
stánků rukodělné výrobky nejrůznějších barev,
chutí a vůní. Snažíme se oslovit trhovce, kteří
vystavují a prodávají kvalitní umělecké zboží,

a rovněž spolky i školy, které neodmyslitelně
patří k našemu veřejnému životu.
V době sobotních trhů zněly v kostele adventní roráty v podání Scholy Černošice, na
prostranství vedle kostela předvedla Církev
Bratrská živý Betlém. Vystoupení dětského
pěveckého sboru Chorus Angelus, který
ten den slavil 15 let své existence, dívčího
voicebandu Brécy, dětí z dolnočernošického
Petrklíče a divadelní společnosti Křoví zase
proběhlo na pódiu před kostelem. Městu
jej zdarma zapůjčila firma Šiba. Jí a všem
účinkujícím i návštěvníkům patří díky za
skvělou předvánoční atmosféru.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Závěr roku ve znamení kontrol nedisciplinovaných řidičů

V posledních týdnech uplynulého roku se strážníci městské policie zaměřovali především na řidiče, kteří před nebo během jízdy požili alkoholické nápoje či
omamné látky. Řidiči byli kontrolováni zvláště při odjezdu od restaurací a ve večerních hodinách. Na jednu z těchto kontrol narazil řidič dne 21. listopadu v ulici
Riegrova. Strážníci vozidlo zastavili a zjistili, že řidiči byl dokonce odebrán řidičský
průkaz. Věc byla předána Policii ČR jako podezření z trestného činu.
Za přestupek až padesát tisíc – 28. listopadu v odpoledních hodinách narazili
strážníci městské policie při pěší hlídkové
činnosti v chatové oblasti Jedličkovy lázně
na prořez z tújí pohozený na veřejném
prostranství. Po prověření zjistili, že prořez
pochází z přilehlého pozemku. Došlo tak
k přestupku na úseku veřejného pořádku
a celá věc byla předána do správního řízení. Pachateli hrozí postih až do výše 50 tisíc
korun.
Manželskou při řešili strážníci – 28. listopadu ve večerních hodinách vyjížděli
strážníci městské policie k domácí neshodě
do obce Kosoř. Na místě zjistili, že ve při je
manželský pár v rozvodovém řízení. Celá
věc je řešena jako přestupek na úseku občanského soužití.

pen se sám zvednout. Poté, co odmítl ošetření, byl odvezen domů. Díky všímavosti
volající ženy, které městská policie tímto
děkuje, byla pomoc rychlá a účinná.
Kamera odhalila nepořádníka – 2. prosince v odpoledních hodinách oznámil muž,
že viděl, jak se z naloženého nákladního
vozidla sype ve velkém množství naložená zemina a znečišťuje komunikaci mezi
Dobřichovicemi a Černošicemi. Na místo
se dostavila hlídka městské policie, jež skutečně zjistila velké nánosy hlíny. Poté byl
vyhodnocen záznam kamerového systému,
kterým bylo nákladní vozidlo identifikováno. Během několika minut strážníci zjistili
i řidiče vozidla, se nímž byla věc řešena ve
správním řízení.

Pomalovali dopravní značení – 29. listopadu v nočních hodinách zavolal městské
policii muž a oznámil, že vidí ze svého
pozemku několik osob, které malují po
dopravním značení. Hlídka po příjezdu na
místo skutečně zjistila několik pomalovaných dopravních značek. V blízkosti jedné
z provozoven pak hlídka zkontrolovala několik lidí, kteří odpovídali popisu oznamovatele. K této události byl dále vyhodnocen
záznam z kamerového systému a věc byla
předána k provedení dalšího opatření.
Muž zakopl a nemohl vstát – 30. listopadu
v nočních hodinách oznámila žena, že před
jejím domem v ulici Střední kdosi leží.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže
po operaci kyčle, který zakopl a není scho-

18

Ozbrojenec se vzdal strážníkům – 3. prosince ve večerních hodinách byla hlídka
městské policie provádějící službu v obci
Vestec požádána o součinnost Policií ČR
Jílové ve věci zásahu proti ozbrojenému

z města a okolí
taktovala, dluh uhradil.
Místo chaty hořely větve – 13. prosince
v odpoledních hodinách přijala městská
policie od ženy z Černošic oznámení, že
Z poškozeného uzávěru unikal plyn – 7. v Lipencích za řekou vidí hořet rekreační
prosince v nočních hodinách zjistila hlídka chatu. Na místo byl vyslán Hasičský záměstské policie při kontrolní činnosti po- chranný sbor hl. města Prahy, který zjistil,
škozenou kapličku HUP u jednoho z po- že na inkriminovaném místě je páleno velzemků v ulici Zdeňka Lhoty. Kaplička, ze ké množství dřevěné hmoty.
které silně unikal plyn, byla pravděpodob- Pomóóóc, opustil mě přítel – 14. prosince
ně poškozena neznámým pachatelem při v časných ranních hodinách vyjela hlídka
dopravní nehodě. Strážníci na místo povo- městské policie na oznámení, že v ulici
lali HZS Kladno, pohotovost plyn a Policii Šeříková volá neznámá žena o pomoc. Po
ČR a do chvíle, než byla závada odstraněna, několika minutách strážníci objevili mlamísto uzavřeli.
dou ženu, která se skutečně dožadovala poVozidlo zajelo do svahu – 7. prosince moci a jako vysvětlení uvedla, že ji opustil
v ranních hodinách byla hlídka městské přítel. Po chvíli se však uklidnila a odešla
policie požádána o součinnost Policií ČR na nádraží.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
Řevnice ve věci údajné dopravní nehody
v ul. Dr. Janského, kde poblíž železničního přejezdu bylo zjištěno
do svahu zajeté osobní vozidlo.
Policie ČR vyslala na místo skupinu dopravních nehod. Celá věc
je v šetření.
Olejová skvrna na silnici – 10.
prosince v ranních hodinách bylo
hlídce městské policie oznámeno,
že v ulici Třebotovská byla zjištěna
dlouhá olejová skvrna zasahující
do území CHKO. Věc byla předána
Odboru životního prostředí MÚ
Černošice a zajištěna likvidace odbornou firmou.
4
Natankoval a ujel bez placení
– 10. prosince v dopoledních hodinách ohlásila obsluha benzinové
čerpací stanice v Dobřichovicích,
že jeden z řidičů natankoval,
nezaplatil a ujel. Na základě kamerového záznamu byla zjištěna
registrační značka vozidla a také
řidič, který poté, co ho hlídka konpachateli, který vyhrožoval své manželce
zastřelením. Po příjezdu na místo se po zákonné výzvě pachatel vzdal a věc převzala
Policie ČR k šetření.
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Peníze a bezpečnost jsou klíčové pro rozvoj obcí našeho okresu
Další z pravidelných setkání starostů
správního obvodu obce s rozšířenou
působností Černošice se uskutečnilo
v závěru právě uplynulého roku. Představitelé měst a obcí okresu Praha-západ tu získali informace o tom, co se
chystá v oblasti přeneseného výkonu
státní správy i v oblasti bezpečnosti.

Setkání uvedl starosta obce s rozšířenou působností Černošice Aleš Rádl:
„V roce 2009 pro nás nadále budou nejdůležitější peníze a bezpečnost. To jsou
faktory, které vytvářejí předpoklad pro to,
aby se život v našich obcích mohl zdárně
rozvíjet. Musíme se však připravit i na situace, které budou možná odlišné od roku
uplynulého, počínaje tím, že zřejmě dojde
k určité změně preferencí v investicích ze
strany krajského úřadu. Dosud preferované investice do infrastruktury budou
patrně poněkud upozaděny ve prospěch
některých sociálních transferů, což je
možná výsledkem určité společenské poptávky v celém kraji, nikoli však v našem
okrese“.

20

Bezpečností situace
Podle Aleše Rádla není bezpečnostní situace zcela optimální, protože po
nedávném sloučení policejních okruhů
Prahy-západ a Prahy-východ do jednoho okruhu Praha-venkov nedošlo
k předpokládanému nárůstu počtu policistů v přímém výkonu strážní služby.
Bezpečnost ze strany státu není zajišťována tak, jak by si starostové přáli, což
se odráží v zájmu obcí o výkon strážní
služby městské policie.
„Já, jako starosta pověřené obce Černošice, zaznamenávám tento rostoucí zájem
okolních obcí o to, aby naše městská policie vykonávala výkon strážní služby i na
jejich území. V současné době už tuto
službu poskytujeme téměř v celém Dolním Poberouní, hlásí se však obce další,
vzdálenější. A my jsme připraveni na základě veřejnoprávních smluv poskytnout
služby městské policie i jim,“ uvedl Aleš
Rádl s tím, že kdyby se podařilo navýšit
stavy policistů Policie ČR v činné službě na území okresu, rozhodně by to
přivítal. Trestná činnost má totiž podle
něj trvale rostoucí trend, což souvisí se
zvyšujícím se počtem obyvatel (v době,
kdy Černošice přebíraly výkon správní, čítal okres Praha-západ 80 tisíc
obyvatel; v současnosti je to více než
105 tisíc).
Výkon státní správy
Dramatický růst počtu obyvatel
okresu zvyšuje i nárok na výkon státní
správy. V tomto směru je však starosta
Aleš Rádl optimistický: „Věřím, že náš
úřad je schopen agendu v požadovaném
objemu plně zvládat, a to i v souvislosti

z radnice
s možností, kterou nám nabízí ministerstvo vnitra. Jde o rozšiřování možnosti
komunikace s úřadem prostřednictvím
elektronických médii, což je pozitivní
trend zejména pro náš okres, který nemá
typický centrální správní bod, lehce dostupný pro všechny jeho obyvatele“.
Jednání v Černošicích
Určité výhrady k výkonu strážní služby ze strany Policie ČR vyjádřili nejen
starostové na společném setkání v Praze, ale i starostové, kteří se v závěru
uplynulého roku sešli spolu se zástupci
Policie ČR z Řevnic a Hostivic a místní
městské policie v Černošicích. Jediným
tématem jednání přítomných starostů
zastoupených obcí byla otázka bezpečnosti obyvatel v roce 2009.
Starostové obcí z okolí Černošic jednoznačně požadovali od přítomných

zástupců Policie ČR zintenzivnění hlídkové činnosti, jež je podle nich nedostatečná. Zároveň vyjádřili spokojenost
s výkonem strážní služby, kterou na
jejich území zajišťují strážníci Městské
policie Černošice.
Schůzky se zúčastnilo i několik starostů obcí, kde černošická městská
policie dosud nepůsobí. Jednalo se zejména o obce Karlík, Zbuzany, Jinočany
a Nučice. Zástupci těchto obcí požádali
starostu Černošic Aleše Rádla o pomoc
při zajišťování bezpečnosti svých obyvatel a ten jim požadovanou pomoc
v rámci možností města přislíbil. Pomoc by měla být realizována formou
veřejnoprávních smluv, které stanoví,
že obce, kde strážníci působí, náklady
za jimi poskytované služby uhradí v pl(sj)
né výši.

Z prosincového jednání starostů měst a obcí okresu Praha-západ
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Výroční zpráva školy je přehlednější a více průkazná
Každý rok odevzdává základní škola k vyjádření školské radě a zřizovateli – městu Černošice – svou výroční zprávu, ve které hodnotí uplynulý školní rok. V čem
je letošní zpráva jiná a jaký byl vůbec školní rok? Na to jsme se zeptali ředitele
PhDr. Zdeňka Mouchy:
V letošní hodnotící zprávě, která je dílem
nejenom mým, ale dílem celého vedení školy,
jsme změnili její vypovídající charakter. Zbavili jsme se zbytečných slov a všechny své závěry jsme doložili statistikou. Mám pocit, že
takhle je zpráva přehlednější a více průkazná. Každý si v ní může najít doložitelná fakta.
A taky se k nim vyjádřit (viz.www.zscernosice.cz). Samotná výroční zpráva ukazuje
na trendy, mám na mysli trendy pozitivní
i negativní, které se objevují v práci školy,
a to nejen za uplynulá léta.
Už druhým rokem učíte podle školního
vzdělávacího plánu. Hovoříte o něm i ve
výroční zprávě?
Samozřejmě, školní vzdělávací program
je novinkou, tedy novinkou v uvozovkách.
Dlouho se o něm hovořilo, dlouho se připravoval, ale teď už je realitou. Nevím, jestli
všichni vědí, o co jde. Byť právě na stránkách
Informačního listu jsme uvedli jeho základní
teze. Nechci se pouštět do složitých úvah
o jeho potřebnosti, užitečnosti, prioritách,
smyslu, negativech a pozitivech, atd. Berme
to jako fakt, který byl školám přikázán. Takže ve zkratce. Podobně jako ostatní školy, tak
i naše tento program má. V současné době
běží v prvních, druhých, šestých a sedmých
třídách. Na hodnocení, byť partikulární,
které je ve výroční zprávě samozřejmě zahrnuto, je nutno pohlížet s timingem. Zda
je skutečně přínosem, se prokáže až po jeho
úplném zavedení, tedy možná až tehdy, kdy
dostaneme ohlasy z dalších stupňů vzdělávání, kam děti směřují (střední školy). Ale
i s tímto výše uvedeným pohledem lze říci,
že jdeme zřejmě cestou, která zabezpečí to,
co takové programy sledují. Tedy zachování
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místních specifik s přihlédnutím s know-how. Ale jak říkám, uvidíme.
Můžeme přejít ke konkrétnímu ve výroční zprávě?
Jak už jsem uvedl, výroční zpráva je veřejný dokument. Je přístupná všem a je zveřejněna na našich webových stránkách. V podstatě má 22 kapitol, které zahrnují všechny
aspekty práce školy. Počínaje charakteristikou školy a jejími výsledky ve vzdělávání
a výchově žáků, přes služby školy (družina,
stravování) a kontrolní činnost ze strany
města a dalších orgánů a konče sentencemi
na téma vlastního hodnocení školy. Jen pro
zajímavost uvedu některá data. Tak například na škole v uplynulém roce pracovalo
52 fyzických učitelů a vychovatelů. Ti se
starali o 30 tříd a pět oddělení družiny
s 639 žáky. Každého zajímá, kolik vlastně
učitel vydělává. Je to kolem 240 až 270 tisíc
za rok. Takže plat učitelů se pohybuje u vysokoškoláků tak někde na hranici 18 tisíc
čistého a u středoškoláků někde okolo 15
tisíc čistého. Nedávno jsem zahlédl v nějakém obchodním centru, že shání pokladního za 16 tisíc čistého. No, to je jen na okraj.
Lepší bude hovořit o výsledcích práce.
V oblasti vzdělávání naše škola má tradičně
hodnotné výsledky. To se projevuje úspěšným přijímáním na střední stupeň vzdělávání. Máme mimořádně dobré výsledky ve
vědomostních soutěžích nejenom okresních,
ale i krajských. Za zmínku stojí úspěchy na
poli sportu, umění, ekologie, atd.
Škola má úspěchy i v personální oblasti.
Zvyšuje se podíl kvalifikovaných učitelů,
a to zejména na prvním stupni, kde jich byl
výrazný nedostatek. Získali jsme několik
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hodobý proces, na který mají vliv nejrůznější
faktory. Co se nám může zdát dobré, příští
měsíc vypadá jinak. A v tomto smyslu je třeba
posuzovat i tuto zprávu.“
Součástí výroční zprávy je i vlastní hodnocení školy. Můžete nám k tomu něco
říci?
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy (§ 12,
odst. 2 zákona 561/2004 Sb.), hovoří v části
čtvrté, § 8 a 9, o vlastním hodnocení školy.
Vymezuje rámcovou strukturu vlastního
hodnocení školy, kritéria a pravidla a termíny hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy
je zaměřeno na:

Lenka Soprová vytvořila nejlepší návrh
samolepky v soutěži Natřete to odpadkářům

grantů, za zvláštní pozornost stojí schválení
grantu EU na školní poradenské centrum.
Projekt Komunitní škola je už pozitivní
samozřejmostí. Dovolte mi ocitovat závěr
výroční zprávy: „Tak jako každý rok, tak i letos zdůrazňuji, že by bylo nesmyslem tvrdit,
že škola nemá žádné potíže. Je jich celá řada.
Mám však pocit, že se je daří postupně odstraňovat. Sice zvolna, ale jde to. Škola očividně
zlepšila své vnitřní vztahy, rodiče jsou zřejmě
alespoň zčásti spokojeni. Má-li škola nějaký
úspěch a přínos, pak to je jenom zásluhou dětí
a učitelů. Výsledná práce školy je vždy dlou-

a) cíle, které si škola stanovila zejména
v koncepčním záměru rozvoje školy,
ve školním vzdělávacím programu a se
zaměřením na jejich reálnost a stupeň
důležitosti
b) posouzení, jakým způsobem škola plní
cíle podle písmene a) tohoto hodnocení
c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je
třeba úroveň vzdělávání a výchovy zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření
(zákonných a vnitřních)
d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení
e) kontrola vnitřního hodnocení školy
I zde bych ocitoval závěry:
Z vlastní práce školy vyplývá několik závěrů, které by měly ovlivnit další činnost školy
v budoucích letech.
Výrazné úspěchy školy:

•
•
•
•

bezproblémové přijímání žáků k dalšímu
vzdělávání
nízká frekvence stížností rodičů
kvalitní spolupráce se zřizovatelem
postupná profesionalizace učitelského
sboru
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• výrazná mimoškolní činnost v rámci

•

•
•

•

•
•
•
•

projektu Komunitní škola
prezentace školy na veřejnosti
integrace, péče o postižené, spolupráce
s PPP a dalšími institucemi
řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů
práce speciálních pedagogů
výborné výsledky srovnávacích testů
a nadprůměrné výsledky v krajských vědomostních a sportovních soutěžích
získání grantů, zapojení do celostátního
projektu Bezpečná cesta do školy, účast
učitelů ve vedoucích funkcích olympiád
a dalších soutěží

•
•
•
•
•

využívání výpočetní techniky v práci
učitelů, v agendě učitelů; postupně přejít
na plnou aplikaci systému Bakalář
využívání názornosti ve výuce a změnu
klasického modelu frontální výuky
přijmout plně aprobované učitele pro výuku předmětů – první stupeň
zkvalitnit administrativní práci učitelů,
dodržování právních předpisů
zlepšit prestiž školy v podvědomí široké
veřejnosti
společně vytvořit uvolněné a přátelské
prostředí pro žáky
poskytnout pedagogickým pracovníkům
odbornou supervizi a možnost řešit
aktuální problémy s psychologem, který bude
dlouhodobě spolupracovat se školou
Myslím, že tím je vše
podstatné uvedeno. I s tímto
vlastním hodnocením školy
je možné se seznámit na našich webových stránkách.
A co říci na závěr?
Mám pocit, že škola má
velmi výrazné místo mezi

Oblasti, které je nutno zkvalitnit:

•

řízení školy, asertivita, pružnost a odbornost při rozpoznávání problémů

•
•
•
•
•

vstřícnost jednání s rodiči a zřizovatelem
kontrolní systém školy
účetní agena
samospráva žáků
ochrana majetku školy

• vnitřní vztahy ve škole: vztahy učitel –
žák, učitel – učitel; dosáhnout propojení
první a druhý stupeň, motivovat učitele
ke společné odpovědnosti za práci
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školami příbuznými, tedy myslím školami
dostupnými našim dětem. Každý rok odmítáme desítky dětí z jiných měst a vesnic,
které by měly zájem navštěvovat černošickou
školu. Je to hřejivý, ale zavazující pocit. Nejen
pro školu, její učitele, ale i pro město, rodiče
a další. A propos – nevím, neznám příčiny
nejrůznějších pomluv, zvěstí a zaručených
zpráv o škole. Snad by si ti, co vytvářejí takové pseudofámy, měli uvědomit, že my učitelé,
děti i rodiče máme stejný cíl. Spokojenost žáka a jeho úroveň vzdělání. Takže jako vždy
prosím o jediné – o spolupráci a důvěru.
Ptal se Stanislav Janovský

z města a okolí

Chcete, aby vaše dítě sportovalo jen tak, pro radost?
Chcete, aby vaše dítě po návratu ze školy
nelelkovalo po ulicích, aby nesedělo
doma před monitorem počítače nebo
před televizí? Pokud jste normální
rodič, tak samozřejmě odpovíte
ano. A začnete mu dle jeho zájmů
shánět nějaké rozumné využití
volného času. Je-li vaše dítko spíše
sportovně zaměřené, poohlédnete se po
nějakém sportovním klubu, který je poblíž,

abyste nemuseli nikam složitě dojíždět. A teď
si představte, že se vaše ratolest zhlédne v nějakém u nás populárním
sportu – řekněme třeba v hokeji.
A máte zaděláno na pěkné dilema. Zjistíte, že nechat potomka
hrát organizovaně hokej jen tak
pro radost a vyplnění volného času
není vůbec jednoduché. Ty hlavní
důvody jsou dva.

Zaprvé, pokud si vyberete nebo máte po
ruce nějaký jen trochu větší a bohatší klub,
rychle vás vyvedou z omylu, že budete hrát
pro radost. Nastoupí docela tvrdý drill,
vstávání někdy okolo páté hodiny ranní (to
opravdu není ten původně zamýšlený volný
čas), řev trenéra (a od některých vaše dítko
uslyší i takové výrazy, které otec slyšel naposledy na vojně). Jestli jste dosud nepropadli
iluzi, že máte doma malého Jágra, rychle
vycouváte a pokusíte se najít něco přijatelnějšího. I takové kluby jsou. Děti tam mají rádi,
sprostě na ně neřvou, berou to opravdu spíše
jako hru. Jenomže tam zase zjistíte, že tyhle
kluby bývají přehlížené jaksi shora. Sportovní
bafuňáři mají raději ty slavné, bohaté, protože
„vychovávají“ vrcholové sportovce, kteří na
oplátku zase vydělávají peníze. Je to zajisté
pochopitelné, ale jaksi se při tom zapomíná
na původní účel sportu – pobavit se, zabavit.
A také na to, že sport by měl děti především
zdravě otužovat, zušlechťovat, učit kamarádství a spolupráci, naučit se, co je vlastně
to „fair-play“, tolikrát omílané a tak málo
praktikované. Dnešní prvoplánová honba za
úspěchem má za následek, že kluby, které tyto
hodnoty vyznávají, tak trochu skomírají, mají
nedostatek peněz, dětí, a nad vodou je drží
především obětaví rodiče malých hráčů. Rodiče, které vidina NHL opravdu neláká.

ciózní rodiče, kteří v tom osmiletém špuntovi
vidí Wayna Gretzkyho, ti jenom o malinko
soudnější aspoň Jardu Bednáře. S tím ruku
v ruce kráčí vidina pohádkových výdělků.
Vždyť se podívejte, jak ten prcek skvěle bruslí, i góly dává (bodejť by ne, být 4× týdně na
ledě, naučí se bruslit i žirafa, a přece to do
NHL nedotáhne), to by bylo, abych ho k tomu
nedokopal. Fakt, že tohle se povede jenom nepatrnému zlomku těch opravdu talentovaných,
jim nějak nedochází. Pak vidíte brečící kluky,
nadávající otce (i matky, a jsou leckdy ještě
horší), zkrátka ta radost se nějak vytratila.

A jsme u druhého, popravdě řečeno hlavního důvodu (neboť kde není poptávka, není ani
nabídka). Tím důvodem jsou nesmyslně ambi-

Zkuste myslet především na ty děti, vy,
sportovní činovníci, i vy, rodiče, kteří přece
máte své děti rádi a chcete pro ně to nejlepší.
To nejlepší pro ně někdy bývá něco úplně jiného, než si myslíte vy. On totiž opravdový talent s potenciálem a vůlí to dotáhnout někam
dál může začínat klidně na zamrzlém rybníku
nebo ve vesnickém klubu a strávit tam spokojené sportovní dětství.
A protože tenhle traktát je přece jenom tak
trochu reklama, jeden takový hokejový klub,
jenž sice není nijak hvězdný, ale děti tam
mají rádi, kluci (i holky – a velmi šikovné!)
mají prima partu, trénují v rozumných odpoledních hodinách a tak, aby je to bavilo,
protože mají moc fajn trenéry, jeden takový
klub máte tady hned u nosu. Jestli máte chuť
a zájem, přijďte se podívat mezi malé „tygříky“do Černošic, kde děti ještě pořád sportují
pro radost.
Kateřina Hřebcová
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Hokejisté A týmu jsou v čele krajské soutěže
Vítězstvím na domácím ledě s týmem HC Roudnice v poměru 10 : 3 zakončili
hokejisté A mužstva první polovinu krajské soutěže mužů. Dostali se tak do čela
tabulky a největšího soupeře – Spartak Příbram – odsunuli na místo druhé. Své
postavení potvrdili černošičtí o týden později v předehrávaném kole, kdy v přímém
a velice dramatickém souboji porazili Spartak poměrem 7 : 5. Přiblížili se tak cíli
svého letošního snažení, což je postup do krajského přeboru Středočeského kraje.

Vedoucí postavení v soutěži je odrazem hned několika faktorů: do kádru
byli zařazeni tři nadějní junioři, do týmu se vrátili útočník Martin Bartoš, na
hostování z druholigového HC Rebel
Havlíčkův Brod získal oddíl klíčového
obránce Ondřeje Staňka a v neposlední
řadě posílil tým nový trenér Ladislav
Slížek (dosud šéftrenér mládežnických
družstev HC Slavia Praha), který v nasbíral řadu zkušeností v roli asistenta
trenéra HC Slavia Praha, Berounští medvědi atd.
B tým opět startuje v okresní soutěži,
kam se však letos přihlásilo pouze pět týmů a boje se teprve rozbíhají. Největším
soupeřem černošických jsou tradičně
borci Sokola Solopisky.
Junioři si oproti minulým sezónám
vedou celkem obstojně, i když tři nejlepší hráči už hájí také barvy A týmu.
Družstvo dorostu se po velkém úsilí
podařilo udržet v soutěži krajské.
Mladší žáci startující v žákovské lize
mladších žáků si vedli jednoznačně nejlépe ze všech černošických mládežnických mužstev. Drží se v horní polovině
silně obsazené tabulky, kde startují týmy
Mariánských Lázní, Chebu, Benešova
a dalších velkých měst.
Velkým úspěchem pro černošický
hokej je zachování kategorie přípravky
4. a 5. tříd, kdy se podařilo stabilizovat
tým. Nebylo to jednoduché, neboť řada
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rodičů se rozhodla přihlásit své děti do
– podle jejich názoru – perspektivnějších pražských oddílů.
Žáci 3. tříd, kteří bojují v tradiční soutěži v minihokeji, obsadili v základním
turnaji 2. místo a pokračují dále v soutěži. Hrát ale už budou pouze s vítězi
ostatních turnajů.
Od začátku září probíhá velká náborová akce nazvaná Nebuď králík, buď tygr!,
která pomohla doplnit hráče do nově
otevřené kategorie minihokeje 2. tříd.
Tabulky jednotlivých družstev
Všechny tabulky, ve kterých figurují
hokejové týmy SK Černošice, najdete na
internetové adrese www.stredoceskyhokej.cz.
Nábor mladých hokejistů trvá
Vedle akce Nebuď králík, buď tygr! stále
probíhá nábor mladých hokejistů, a to
vždy v pondělí od 15.00 a v neděli od
8.30 v prostorách černošického zimního
stadionu.
Zahajuje 1. ročník školní ligy
V průběhu ledna, února a března
chystá oddíl ledního hokeje SK Černošice pro kluky a děvčata ze škol regionu
Dolní Berounka, kteří nejsou registrování v žádných oddílech, 1. ročník školní
ligy v minihokeji 1. a 2. tříd a 3. a 4. tříd.
O této školní lize, která by mohla objevit
nové talenty pro soutěžní týmy, vás bu(sj)
deme průběžně informovat.

z města a okolí

Krajská soutěž mužů
Pořadí
1
-1
2
-2
3
-3
4
-5
5
-4
6
-6
7
-7
8
-9
9 -10
10
-8
11 -11

Tým
SK Černošice
Kutná Hora B
Spartak Příbram
Tatran Sedlčany
HC Kladno 88
HC Roudnice B
HC Benátky B
St. Poděbrady
HOSK Dobříš
Hvězda Kladno
Sokol Řendějov

Z
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11

V
9
9
8
7
7
5
5
3
3
3
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
2
3
4
3
6
6
8
8
8
10

Skóre
84:38
74:30
64:41
55:35
54:45
41:40
53:75
41:50
40:65
34:65
32:88

Body
28
26
23
23
21
15
15
9
9
9
2

Kanonýr Koller střílí branky v Černošicích

Nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller, v současné době hráč
ruské Samary, vyměnil kopačky za
brusle a v dresu HC Angio (pražská
liga, 6. třída) přijel střílet branky na
led černošického zimního stadionu.
A proč to?
„Máme v Rusku dlouhou pauzu, tak si
ji zpestřuju také hokejem. Jsem velký fanda hokeje a když je možnost, tak si rád
zahraju. Alespoň se zapotím a pobavím
se. Do mužstva mě vzal můj dlouholetý
kamarád a vedoucí týmu Josef Šindelář
a na místní stadion jezdíme hrát pravidelně,“ sdělil Jan Koller s tím, že měl
trochu problémy sehnat tak velké boty
s kanadami, které by mu vyhovovaly.
Pro informaci jde o patnáctky neboli
devětačtyřicítky.
Útočník nebo obránce?
„Jsem útočně zaměřený, a to ve všech
sportech. Takže hraju v útoku. Ale žádnou speciální formaci pro mě nikdo nesestavuje,“ dodal Jan Koller, kterého na
ledě rozhodně nelze přehlédnout. (sj)
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Černošičtí gymnasté zazářili na přeborech Malý Teamgym
Teamgym je nový druh
gymnastických soutěží, který je atraktivnější pro diváky
i závodníky, než klasické dlouho trvající
soutěže.
Soutěží vždy šest závodníků z maximálně dvanáctičlenného družstva,
a to v akrobatických řadách, skocích
z malé trampolíny a v pódiové skladbě.
Jednodušší Malý Teamgym neobsahuje
pódiovou skladbu.
Vzhledem k tomu, že jsme vhodnou
trampolínku získali teprve v září, nebylo mnoho času něco trénovat. Dali jsme
dohromady smíšené družstvo ve věku
od osmi do sedmnácti let, čímž jsme
byli zařazeni do kategorie nejstarších.
S tímto družstvem jsme se vydali
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15. listopadu na zkušenou na naše
první závody do Plzně. I když jsme nezvládli některé drobnosti, jakými byly
nesprávné dresy cvičenců nebo řazení
družstva, umístili jsme se na krásném
druhém místě. Spolu se zlatým pohárem jsme si odnesli hodně poznatků
a námětů pro další cvičení. Závodníkům se přebor líbil a pilně trénovali na
celostátní přebor, který byl 6. prosince
v Praze, kde jsme byli pátí.
Přeborů se zúčastnili: Miroslav Lžičař,
Julie Farová, Jaroslav Lžičař, Vojta Kratochvíl, Jakub Fara, Jáchym Hoch, Karolína Mašková, Anna Hořeňovská, Květa
Lžičařová, Eliška Formánková, Roman
Malíř, Tereza Pajgrtová, Jan Suchánek
a Anička Hochová.
Trenéři: Marta Lžičařová, Marta Formánková, Jaroslav Formánek.
Za Sokol Černošice Jaroslav Formánek

z města a okolí

Zajímavý koktejl, po kterém se hlava netočila

Devátý ročník výstavy Art Černošice se v nedělní
podvečeru rozplynul ve světle svíce adventního věnce,
zametl sál Jedličkových lázní a na rok za sebou zamkl
dveře. Stejně tak jako plyne voda v řece a nikdy nevíme, co s sebou přinese, tak i výstava Art Černošice na
sebe bere různé podoby, a přesto zůstává stále svá.
Právě uplynulý ročník můžeme s trochou nadsázky
označit za mírně dekadentní počin. Temná poesie,
erotika, bílé myšky… Pozitivní energii přidal svým
vystoupením Miloš Kočí – frontman hudebního seskupení Posmrtné zkušenosti. Mimo vlastní tvorby
zazněly také písně skupiny Lucie a došlo i na Zvonky
štěstí. Nutno dodat, že známé hitovky měly jaksi netradiční kabát – Miloš se totiž doprovázel na djembe,
didgeridoo, různé flétny a píšťalky.
Vedle stálých vystavovatelů dostala prostor také
mladší generace, která nás příjemně překvapila. Přidáme-li projekci filmu a výtvory od fotografií přes
obrazy až po nábytek, vznikne nám zajímavý koktejl,
po kterém se hlava točit nebude – další si totiž můžeme dopřát až za rok!
Filip
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Chorus Angelus slavil patnácté výročí

Slavnostním koncertem v černošickém
Clubu Kino oslavil 13. prosince dětský
pěvecký sbor Chorus Angelus patnáct let
své úspěšné existence. Na pódiu se během
téměř čtyřhodinového maratónu vystřídaly
děti z našeho přípravného oddělení, děti
z koncertního sboru, dívčí voiceband Brécy
(dnes slečny a mladé paní, jež původně zpívaly v Chorus Angelus) a na závěr vystoupila skupina Zelená konev, ve které je dnes
zpěvačkou bývalá členka sboru Karolína
Veselá.
U dirigentského pultu se vystřídali páni
dirigenti Karel Loula (minulý) a Lukáš Prchal (současný). Do trojlístku je pak doplnil
muzikant, skladatel, dirigent a hudební mág
Varhan Orchestrovič Bauer, který se sborem
spolupracuje na několika projektech. Zakladatel sboru, pan doktor Jaroslav Dostalík (*1928), se z důvodu nemoci omluvil,

ale poslal milý pozdravný dopis, kde vzpomenul na zakládající členy a popřál sboru
hodně úspěchů do dalších let.
Program byl opravdu pestrý, zazněla na
něm řada skladeb různých žánrů a stylů,
několik premiér a samozřejmě, že jsme
nezapomněli na Advent a Vánoce.
Club Kino bylo plné a celý koncert
a oslavu si užívali jak diváci a posluchači,
tak sami účinkující.
Bylo opravdu milé se na chvíli zastavit
v předvánočním shonu a zavzpomínat, jak
ten čas letí a jak nám ty děti rostou.
Touto cestou děkujeme všem za pomoc
a podporu našeho sboru a rovněž děkujeme panu sbormistrovi Lukáši Prchalovi
a dětem za krásné hudební a pěvecké zážitky. Přejeme všem šťastný a úspěšný Nový
rok 2009.
Váš Chorus Angelus, www.chorusangelus.cz

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus na pódiu v Clubu Kino
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V

Přišel popřát i Jack Nicholson!

elký svět, velký orchestr, světla ramp,
přenosové vozy, množství lidí od televize,
catering, netrpělivý režisér a na plátně průřez událostí v časovém sledu, připomínající
v nadsázce stěžejní momenty, které nenávratně ovlivnily nejen ducha i tvorbu šestiletého
oslavence Club Kino. Diváci vzhlížejí k dvěma
nerozlučným hrdinům Bob a Bobek, aby je
zakrátko vystřídal reprezentant socialistické
reklamy, nesmrtlený pan Vajíčko s typickou
znělkou a atmosférou linoucí se z budovatelských televizorů značky Kriváň. Na pódium
přichází režisér, aby uvedl první gratulanty,

Seana Coneryho, Tinu Turner, Joan Osborne
a Jacka Nicholsona, kteří pronášejí vřelá slova
a zdravice na adresu oslavence.
Tak nějak probíhalo zahájení oslavy 6. narozenin Clubu Kino. Atmosféru hry na velký svět
a velkou party doplňovali hosté svými kostýmy
z nejrůznějších období a stylů, od mušketýrů
přes bdělého milicionáře až po Karkulčin čepeček. Dva hlavní protagonisté přesvědčili, že
frak a cylindr je nadčasovým kostýmem, který
dodá jeho nositelům patřičnou noblesu za
všech dob a okolností.
Za odbor kultury Milena Kozáková, foto mas

31

z města a okolí

Představitelé města přivítali nové občánky
V neděli 14. prosince ožil reprezentační sál města v Základní umělecké škole významnou událostí.
Konalo se tu v právě uplynulém roce poslední vítání
nových občánků, kterého se ujali starosta města Aleš
Rádl a místostarostka Helena Langšádlová. A bylo
opravdu koho vítat, neboť těch nejmenších kluků
a holčiček se „sešlo“ na osmatřicet, což je počet dosud
nevídaný. „Rád bych jménem města Černošice vyjádřil velikou radost a potěšení nad tím, že se u nás rodí
stále více dětí. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit zde pro ně a pro jejich život dobré podmínky,“
uvedl v této souvislosti starosta Aleš Rádl.
(sj)
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Ambiciózní projekt by mohl odstartovat v roce 2010

V rámci projektu Revitalizace městských center zpracoval odbor investic
studii nazvanou Propojení základních městských center, které tvoří původní
centrum Mokropes, v současné době vznikající B a R Mokropeská zastávka,
území pod základní školou, právě zrekonstruovaná dolní části Karlštejnské
ulice a centrum starých Černošic u kostela.

Tato jednotlivá městská centra (je zřejmé,
že Černošice nemohou mít ambici vzniku
jednoho hlavního centra s velkým náměstím)
budou propojena nadstandardně architektonicky provedenými komunikacemi
typu bulváru. První takový bulvár vznikne
v celé délce ulice Střední (bude představen v příštím IL v rámci prezentace všech
projektů vznikajících v Černošicích) a bude
upřednostňovat pěší dopravu před dopravou automobilovou. Osazen bude prvky
moderního mobiliáře a rozmanitými prvky
pro odpočinek (lavičky atd.). Svojí délkou
přímo vybídl zhotovitele projektu k tomu,
aby souvislou vilovou zástavbu přerušili
něčím, co bude lákat obyvatele města, například maminky s kočárky, aby tudy procházeli a aby se sem rádi vraceli. Takovým
„lákadlem“ se má stát kulturní centrum.
K realizaci tohoto centra, resp. kulturního sálu (je popsán v článku architekta
Veselého na následující straně), bude využit
zajímavý svažitý pozemek nad Základní
uměleckou školou. Sál centra, který bude
sloužit škole i veřejnosti, je projektován

tak, aby na jeho střeše mohlo vzniknout
větší veřejné prostranství s veřejně přístupnou klubovnou, případně kavárnou s tím,
že toto prostranství umožní bezbariérový
přístup do vlastního sálu a tím i do celého
areálu Základní umělecké školy (spodní patro sálu je v úrovni školy).
K tomuto ambicióznímu projektu se
město rozhodlo využít výjimečné možnosti
získání peněz z EU, a to z Regionálního
operačního programu poskytovaného Středočeským krajem. Přibližný rozpočet celého projektu je přibližně 45 milionů korun
(sál, přilehlé klubovny, učebny a veškeré příslušenství včetně úpravy horní části zahrady
ZUŠ). Vedle již podané žádosti o budování
nové mateřské školy na Vápenici se tak jedná o druhý nejvýraznější prvek z mozaiky
žádostí města do Regionálního operačního
programu. Věřím, že se nám podaří při
žádosti, kterou budeme podávat v květnu
2009, uspět tak, abychom v roce 2010 mohli
zahájit vlastní výstavbu tohoto potřebného
zařízení.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic
a správy majetku

V sousedství budovy Základní umělecké školy (na snímku) vyroste moderní, avšak původní
architektuře citlivě přizpůsobená stavba
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Kulturní centrum s multifunkčním sálem

Na počátku všech úvah o vzniku nového kulturního sálu stálo několikaleté volání černošických
po kulturně společenském prostoru ve městě, který by umožňoval pořádat akce nejrůznějších forem
– koncerty amatérských sdružení či profesionálních skupin, některé formy divadelních představení,
taneční zábavy, shromáždění s mluveným slovem (včetně konání schůze zastupitelstva…) a bezpočet dalších akcí, mezi něž by měly patřit i takové, jako je vítání občánků či svatby. Sál ale má
sloužit i pro výuku při základní umělecké škole či pro komerční aktivity, jako jsou např. školení či
presentační akce tak, aby jeho provozní čas byl maximálně využit.
Řadu let se přemítalo o poloze takovéhoto mateřského komunitního centra, vodní brouzprostoru i v návaznostech na další funkce, které daliště pro děti, venkovní amfiteátr.
by měly jeho provoz doprovázet. V popředí stáNáměstí, sál, světlo
la i otázka samotné polohy vzhledem k urbanisCo
spojuje
tato tři slova? Na úrovni ulice
tickým vazbám, logistice, ale i majetkoprávním
Střední
vznikne
malé náměstíčko, které bude
vztahům k pozemku či objektu, kde se bude
uzavřeno
creperií
s možností posedět a vychutnacházet.
nat si krásný výhled, jenž se zde nabízí. Tento
Sál ve středu města
prostor bude mít zvláštní atmosféru vytvořenou
V našem případě se řešení poodkrylo samo. – čím? To bychom rádi ponechali jako přeVšechny požadavky, které na nový sál jsou kla- kvapení odložené do blízké budoucnosti. Sál,
deny, se shodují v značné míře i na prostory, prosklenou stěnou otevřený směrem k ZUŠce,
jež základní umělecká škola nutně potřebuje bude mít odvrácenou stěnu jeviště s obnaženou
k zajištění stále narůstající výuky zejména skálou, která bude prostoru dominovat. Mezi
tanečních předmětů. Navíc vznikla v centrální náměstíčkem na střeše sálu a samotným sálem
poloze města potřeba zajistit klubovnu a pro- bude podélná štěrbina, kterou bude vnikat denní
stor „mateřské komunity“ – místa, kde by se světlo ostře dopadající na skálu za jevištěm. Sál
mohly setkávat matky s dětmi v příjemném tím získá jedinečnou atmosféru, jež bude konprostředí k tomu určeném i možnost posezení venovat s jeho podzemním situováním. Před sáu kávy či čaje pro seniory a další obyvatele lem se bude zrcadlit vodní plocha zpříjemňující
Černošic.
pobyt obyvatel Černošic v létě na tomto místě.
Nabízelo se využít pozemky při základní
Všechny prostory budou umožňovat bezumělecké škole, které jsou v majetku města a je- bariérový přístup, ať již po rampě či výtahem.
jichž okolí patří k oblastem dopravně klidným Zároveň se bezbariérově zpřístupní i samotný
a proto dobře dostupným pro pěší, cyklisty vstup ZUŠ. Okolí se promění v park s možností
a děti, zejména po provedení rekonstrukce posezení pod stávajícím mohutným javorem,
ul. Střední, která se změní v obytnou zónu.
u kterého je záměr zachovat jej. Sál bude propojen s budovou ZUŠ chodbou, aby byl zajištěn
Co společenské centrum nabídne?
krytý průchod.
Základem moderní novostavby, jež se stane
Čeká nás nelehká cesta, na jejímž konci by
symbiotickým protipólem k secesní budově
základní umělecké školy, je sál pro 300 sedících měl vyrůst nový veřejný prostor pro nejširší
osob s možností navýšit mimořádně tuto kapa- skupiny černošických obyvatel a návštěvníků
citu. K sálu, který bude mít podlahu ve shodné z okolí, který vhodně funkčně i architektovýši jako ZUŠ, budou přiléhat servisní prostory, nicky doplní stávající secesní budovu ZUŠ
jako je chill-out s občerstvením, foyer, šatna, a energeticky nízkonákladovým provozem bude
toalety, místnost pro přebalení kojenců apod. představovat velice šetrný přístup k životnímu
Další prostory, které částečně podzemní budova prostředí. Je to cesta, která se začíná v těchto
bude nabízet, budou velká klubovna, creperie či dnech odvíjet.
podobný drobný restaurační provoz, místnost
Ing. Arch. Karel Veselý, In. Spira Group, s. r. o.
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Oslava adventu v mateřské škole v Karlické

Prosinec je nejkrásnější měsíc pro naše
nejmenší. Ten uplynulý byl plný aktivit
s vánoční tematikou. První byla mikulášká
nadílka. Před Mikulášem, andělem, ale i čertem, byly děti statečné a přednesenými básničkami si získaly obdiv a sladkou odměnu.
Druhou pěknou akcí bylo zdobení vánočního
stromu pro ptáčky na školní zahradě. Spolu

s paní Fořtovou ze Sokola jsme ozdobili smrk
stříbrný ozdobičkami, které mohou ptáčci dle
chuti sezobat – oříškovými řetízky, semínkovými kouličkami a sušeným ovocem. Pak
jsme si společně s rodiči zazpívali koledy,
rozsvítili svíčky a prskavky. Třetí akcí byly
besídky v každé třídě pro rodiče, příbuzné
a přátele. Děti si pro ně připravily písničky, básně, koledy a pohádková představení.
Odměnou byl dlouhý potlesk a obdiv všech.
Domů si pak děti odnesly dárky, které jim
daroval Ježíšek pod stromeček – pohádkovou
knihu a společenskou hru. Ještě před tím však
rozdaly svým rodičům vánoční přáníčka a dárečky, které samostatně vyrobily. Spokojenost
všech byla velkou odměnou pro nás, neboť
vidět šťastné tváře dětí je tím nejkrásnějším
dárkem. A ještě poděkování paní Voskové
za koberce, které nám zakoupila a darovala
Učitelky MŠ Karlická
do třídy Krtečků.

I na sklonku loňského roku ozdobily děti z mateřské školy v Topolské ulici vánoční stromeček
na Masopustním náměstí a poté si sem chodily zazpívat vánoční koledy.
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Adventní zpívání s dárečky a krásným betlémem
Už druhý ročník Adventního
zpívání připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy pro
všechny, kteří chtěli strávit příjemný podvečer ve společnosti
dětí. Na školní zahradě jim žáci
hudebního oboru zahráli a zazpívali, žáci výtvarného oboru pro
ně vyrobili drobné dárečky, jež si
mohli odnést domů – řetězy z přírodních materiálů, zdobené perníčky, výrobky ze slámy a různé

ozdoby. Vytvořili i krásný betlém,
do něhož rok co rok přibývají další postavičky. Pro všechny příchozí bylo připraveno pohoštění, se
kterým pomáhaly i maminky. (sj)
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Adventní čas v Domě s pečovatelskou službou

1
Foto 1 – 3. prosince se uskutečnil tradiční
Mikulášský turnaj ve hře Člověče, nezlob
se! Na všechny hráče čekala mikulášská
nadílka a na vítěze, kterým se stala paní
Marie Heřmánková, láhev sektu.
Foto 2–3 – 4. prosince zpříjemnila seniorům
předvánoční čas paní učitelka Hana
Bláhová se svými žáky z výtvarného
oboru Základní umělecké školy. Děti
spolu se seniory v umělecké dílně vyráběli
ozdobné řetězy a svícny a soutěžili, kdo
z vizovického pečiva vytvoří nejkrásnější

3
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2
rybičku. Děti pak v převlečení za Mikuláše,
čerta a anděla nadělily seniorům dárečky.
Žáci z hudebního oboru ZUŠ zahráli
a zazpívali všem přítomným vánoční písně.
Foto 4–6 – 22. prosince pestrý advent v Domě
s pečovatelskou službou vyvrcholil vánočním
setkáním seniorů s místostarostkou Helenou
Langšádlovou a členkami sociální komise.
Role číšníka se iniciativně ujal strážník
městské policie Josef Dovjak, koledy zahrál
a zazpíval dětský hudební soubor.
Za DPS Miroslav Strejček

z města a okolí

4

5

6

41

z města a okolí

O čem nám vypráví kronika

Pro Čechy byla vždy symbolem státnosti lípa. I v původních obcích – Horních Černošicích a Dolních Mokropsech – bylo při různých příležitostech vysazeno několik těchto
krásných stromů. Vznik samostatného Československého státu v roce 1918, jehož devadesáté výročí jsme v nedávně době oslavili, byl z příležitostí nejvzácnějších.
Kronika říká, že na podzim 1918 byla zasazena lípa před vrátky do zahrady u školy
v Komenského ulici. Další lípa tu byla zasazena o padesát let později na paměť 50. výročí vzniku Československé republiky. Také
na hřišti před školou v Mokropsech zasadili
žáci při této příležitosti pamětní lípu.
Dubčekova lípa v Karlštejnské

Nápravníková, Fraňková, Baňková, Hirschová, hodně pomohl pan L. Musil. Zasazení
se účastnili za Národní frontu Chlumský,
předseda MNV Dvořák, Šmejkalová, Andršt,
Kmínek, za stranu lidovou Císař a Dvořáček.
Děti ze ZDŠ Horešovská, Fundová, Voldřichová, Okenfusová, Horn, Havlíková, Tirl,
Talamová a Jandusová se svým ředitelem
Mikulášem Tumpachem, přednesly oslavné
básně, které s nimi nacvičily učitelky Novotná a Cajthamlová. Slavnostní řeč proslovili
Chlumský a Císař. První lopatu ke kořenům
stromu přihodil předseda MNV Dvořák. Po
zasazení bylo v kině Svět slavnostní shromáždění za účasti 150 občanů a těm, které
navrhly složky NF k vyznamenání, byly předány pamětní medaile.
Smutné na této vzpomínce je, že jsme již
byli okupováni vojsky Varšavské smlouvy.
Stromu se proto říkalo Dubčekova lípa.
Lípa na Vráži
Nejstarším historicky doloženým místem, kde rostla lípa, je křižovatka na
začátku Husovy ulice na Vráži u samoobsluhy u Vávrů. Pan František Váňa,
kronikář Dolních Mokropes, zápisem
z 21. 4. 1935 o Božím Hodu Velikonočním vypráví:

1 Z malé lipky zasazené v roce 1968 v parčíku
v Karlštejnské ulici vyrostl krásný strom, který
zve k příjemnému posezení pod svou korunou.

Kronika podrobně vypráví také o zasazení pamětní lípy v Karlštejnské ulici:
Ve 14 hodin 27. X. 1968 byla slavnostně
zasazena pamětní lípa na prostranství před
Sokolovnou. Místo upravily členky Svazu žen
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Dle dochovaných pověstí zde lípa rostla
víc než 500 let (když jeden strom dožil,
vysadil se nový) a pod její košatou korunou odpočíval císař Karel IV. s družinou
při cestě na Karlštejn. Povinně tu byl
obsluhován zemanem z Bluku (dnes mlýn
u černošického jezu). Mohutná lípa byla
nejen okrasou, ale i chloubou kraje a posvátná úcta spočívala na ní. Později u ní

z města a okolí
stál kříž s Kristem, obrazem Bohorodičky
a klekadlem. Ale dny lípy se krátily. Větve
usychaly, kmen trouchnivěl a zasažena
bleskem v roce 1930 padla. Vyhynula
právě v době, kdy kolem ní počala vyrůstat nová čtvrť Dolnomokropeská u Lípy
(Vráž).

našeho státníka, ministerského předsedy
československé republiky, původem rolníka
z Hostivaře.

1 Vrážská lípa před přesazením v roce 1959

1 Mohutná lípa na Vráži padla po zásahu
bleskem v roce 1930

Švehlova lípa
A tak byla vysazena lípa nová. Tuto událost popisuje kronikář takto:
Jsou tudíž účastníci dnešní slavnosti
svědky dějinné události dalekosáhlého
významu, kdy do téže půdy sázíme lípu
mladou, svěží tak, jako naše mladá republika a přejeme jí, aby zapustila svoje
kořeny hluboko v posvátné půdě, předky
našimi potem i krví posvěcené. Chceme,
aby mohutněla a stala se novým svědkem
vývoje naší obce a všech občanů, kteří
v potu tváře chléb svůj dobývají. Tato lípa
byla nazvána lípou Švehlovou, na paměť

Toto přání se nesplnilo. V padesátých
letech minulého století vadil kříž komunistickým mocipánům a byl v roce 1959
odstraněn. S lípou měli soucit a byla
ohleduplně přesazena na protější stranu
silnice k pomníku obětí 2. světové války,
kde se jí dařilo. Tím ale její trápení neskončilo. V březnu roku 2008 byly této
pamětní lípě ořezány z její nádherné
pravidelné koruny spodní větve, byla
nešetrně vyrvána ze země a přesazena na
nedůstojné místo.
Pokud se stane zázrak a lípa přežije,
měla by historie tohoto statečného stromu být uchována jako odstrašující příklad dalším generacím, které zde budou
žít po nás. Druhý takový strom bychom
těžko hledali. Stále bude platit, že kdo
nectí práci předků, nezná svoji minulost,
nemá právo na budoucnost.
(sj, mk)
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Výsledky výtvarné soutěže pořádané naší knihovnou…
Děkujeme všem dětem, které se
zúčastnily naší výtvarné soutěže
a malého testu o knihovně. Protože obrázků k nám doputovalo
hodně, rozhodli jsme se odměnit
místo tří hned pět vítězů. A kteří
to jsou? Monika Ticháčková 2. C
(1 – Námořník Pepík a opička Rrra), Marek Havlín 1. C (2 – O pejskovi a kočičce), Emma Strnadová
1. C (3 Pipi Dlouhá punčocha),
Cecílie Machatová 5. C (4 – Mach
a Šebestová ve škole) a Šimon
Hurťák 5. C (5 – Neuvěřitelné
příhody žáků Kopyta a Mňouka).
Máme velkou radost, že se naše
výtvarná soutěž na téma Moje
oblíbená knížka těšila takovému
zájmu. Dokazuje to, že dětem
v dnešním přetechnizovaném
světě nejsou knížky lhostejné, že
si k nim dokáží najít cestu a oblíbit si je.

3
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… a výsledky malého vědomostního testu o naší knihovně
Nejdříve správné odpovědi:

a) Adresa knihovny: Městská
knihovna Černošice, Riegrova
228.
b) Provozní doba knihovny:
provozní dny a hodiny uvádíme v dalším textu.
c) Jak se mohu stát čtenářem:
Musím vyplnit přihlášku podepsanou jedním z rodičů
a zaplatit registrační poplatek
(roční 120 Kč nebo půlroční
60 Kč).
d) Knihu si mohu vypůjčit: na
1 měsíc.
e) Jména hledaných básníků:
Nezval, Kainar, Mácha.
A kdo vyhrál? Lucie Novotná,
Lucie Vacková a Jakub Barnawi.
Prosíme vítěze, aby se zastavili
v knihovně pro svoji knižní odměnu, a všem gratulujeme.
Irena Šilhánková a Eva Vacková,
vaše knihovnice

Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00
Čtvrtek: 12.30–16.00

Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00
Pátek: 9.00–11.30

Veřejný internet v knihovně
Připomínáme všem zájemcům o internet, že v městské knihovně v Černošicích
je přístup na vysokorychlostní internet pro všechny zdarma. Pro velký zájem je
doba používání počítače omezena na jednu hodinu. Rezervaci je možné provést
buď na telefonním čísle 251 641 501 nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy:
knihovna@mestocernosice.cz. Podrobnější informace o knihovně, například on-line katalog či seznam novinek, najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz. nebo na stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.

Vaše knihovnice
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Střípky z mezinárodního tábora v Černošicích

I když se to nezdá, už v tuto zimní dobu připravujeme 28. černošický letní tábor.
Není však od věci připomenout si střípky z tábora loňského, sedmadvacátého, který byl zároveň 6. letním táborem mezinárodním.
Střípek první: Mezi vedoucími bylo šest dvě děti – Pannu Marii a Ježíška. Kdo neví,
bývalých účastníků tábora. Jako děti byli sv. Anna byla matkou Panny Marie. Uvedena několika ročnících tábora a letos se na- né vyobrazení není u nás běžné. Svíce sama
vrátili už v nových funkcích. Vzpomněli si byla posvěcena v bazilice minor na Hoře
na to dobré, co na táborech v Černošicích sv. Anny. Hora sv. Anny se nachází poblíž
sami zažili, a to se snažili dát svým mladým města Lešnica a je významným poutním
svěřencům.
místem tohoto slezského kraje.
Střípek druhý: Delegace dětí z partnerského polského města Lešnica přivezla do
Černošic svíci, která měla být osobním
darem. Avšak obdarovaní spolu s oběma
vedoucími lešnické delegace se dohodli,
že svíce bude věnována místnímu kostelu
Nanebevzetí Panny Marie. Svíce to není
obyčejná, a nejen svou velikostí. Je na ní
vyobrazení svaté Anny, která drží v náručí

Svíci můžeme vidět v našem kostele
v Černošicích na bočním oltáři pod ukřižovaným Ježíšem Kristem. Její plamen nás ve
vzpomínce přenáší za dětmi partnerského
města Lešnica i na poutní místo, na Horu
svaté Anny. Kdo jste tam nebyli, velmi doporučujeme návštěvu milých přátel, krásného města Lešnica a překrásného okolí.
Lumír Apeltauer

Děti z polské Lešnice, které se svými vedoucími trávily část prázdnin na černošickém letním
táboře, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie i s darovanou svící.
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Vítězem 30. ročníku Mokropeského zelí se stal Jiří Kavka

Jubilejní třicátá Mokropeská degustace zelí se uskutečnila 6. prosince. Její účastníci
zcela zaplnili tradiční místo konání – sál restaurace U Králů. Na degustačním stole se
„sešlo“ na dvacet soutěžních vzorků, o jejichž kvalitě rozhodovala sedmičlenná porota.
zelí se zúčastnilo celkem 102 soutěžících. Ti
Výsledky soutěží
s nejvyšší účastí – Viktor Jassik sen. (25 ročníVítěz soutěže jednotlivců: Jiří Kavka
ků) a Antonín Králík (24 ročníků) – převzali
Vítězové soutěže družstev: Měšťák Petr,
na letošním jubilejním zelí příslušná ocenění.
Měšťák Filip, Měšťák David (soutěžilo
pět tříčlenných týmů)
Po vyhlášení vítězů přišlo na řadu občerNejlepší porotce: Ing. Dalibor Omáčka
stvení (prejt se zelím soutěžících), bohatá
tombola věnovaná většinou soutěžících
A trocha historie
(sj)
Uplynulých třiceti ročníků Mokropeského a veselá zábava s hudbou a tancem.

Jiří Kavka s cenou pro vítěze

Vítěz soutěže porotců Dalibor Omáčka v akci

Hlavní manažér Vláďa Kocourek a vítězné družstvo
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Tajenka z minulé křížovky: Modernistický dům stavitele Václava Majera
V minulém článku byla veřejnosti představena vila Lovrana z roku 1908, kterou si pro
sebe a svou rodinu nechal podle vlastního
projektu postavit Václav Majer, představitel největší místní stavební firmy. Zatímco
tato vila reprezentuje počátek stavitelovy
produkce, pozdější Majerův dům čp. 65 je ukázkou
jeho vrcholného tvůrčího
období.
Po polovině 20. let 20. století se Václav Majer, podobně
jako mnozí jiní architekti
a stavitelé působící v Černošicích, přiklonil k prvorepublikovému
modernismu. Strohý modernistický styl rodinného domu si Václav Majer zvolil především pro projekt vlastního domu čp. 65 z let

1938–1939, situovaného v blízkosti Lovrany. Členitou stavbu charakterizuje složitější
půdorysné řešení, s rozdělením do dvou
traktů. Na západní straně byl obslužný trakt
včetně kanceláře stavitele a na jihovýchodě
obytný trakt s verandou v přízemí a výrazným balkónem v délce
celého průčelí v patře. V interiéru lze pozorovat vlivy
funkcionalistických prvků,
například trubková konstrukce zábradlí schodiště
s dřevěnými výplněmi.
Kvalita a promyšlenost
stavby je zřejmá v souvislosti s blízkostí řeky a povodněmi, kterým dům vždy úspěšně
odolává.
Mgr. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Pohon; franc. revolucionář – B. Žen. jméno; zastar. zákusek; velký
papoušek – C. Německy březen; franc. spisovatel; praotec – D. První část tajenky
– E. Máchova povídka; svalit – F. Dny v římském kalendáři; mumraj; slovenské
přirovnání – G. Jednotka ozáření; strana – H. Činit pokání; právě ta – I. Zpěvná
slabika; zájmeno – J. Síla; souhlas – K. Ti; předpona superlativů – L. Čapkovo
drama; oschnout; však – M. Ožužlat; ťukat – N. Ráj; ve výslužbě; slovinské jezero
– O. Dvojice cvičenců; bicykly; vojenská nádoba – P. Telefonní zkratka; vodní
pták; lepenková krytina – R. Zuřiví psi; přívěs – S. Zbrojnoš; zájmeno.
SVISLE: 1. Herec; ledovcový kotel; zavražděný italský politik; kulečníkový úder –
2. Vepřová pochoutka; nedostižný vzor; hadr; chirurgův nástroj – 3. Karetní hra;
letci; druhá část tajenky – 4. Vyšší savec; jevit se; ušlechtilé železo; mys – 5. Pláň;
Klub angažovaných nestraníků; básn. čin – 6. Goniometrická funkce; Brit; zastarale otec; tažná zvířata – 7. Titul muže; iniciály film. herce Tracyho; Rukopis
královédvorský; působení – 8. Herecká šablona; druhohorní geologická vrstva;
citoslovce pochopení – 9. Zhruba; antilopa; mladá kráva; ženský hlas – 10. Česká
folkařka a šansoniérka; býv. skutečský podnik; třetí část tajenky – 11. Chačaturjanovo jméno; pravoslavné obrazy; disharmonie; usrknout – 12. V tom místě;
dámský klobouček; opotřebit jízdou; část oblečení.
Nápověda: C. Vian – G. rep – 1. cirk – 8. alb – 9. adas.
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Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice se koná 28. ledna
Ředitel Základní školy Černošice vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Černošice pro
školní rok 2009–2010. Zápis všech dětí se uskuteční dne 28. 1. 2009 od 14.00 do 19.00
v budově ZŠ Černošice, Pod Školou 447. Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte. Přednostně budou zapsány
děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech.
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc., ředitel školy

Granty – peníze pro vás

Město Černošice vyhlásilo pro rok 2009 grant pro práci s mládeží a grant pro oblast kultury. Formuláře jsou k dispozici na internetu a v podatelně městského úřadu.
Vyplněné formuláře je třeba doručit nebo odevzdat do 30. 1. do podatelny MěÚ. Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude i nadále včasné a řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2008. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách města. Další informace lze získat na
telefonním čísle 251 081 538 nebo e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

A je tu opět tradiční výprava na severní pól
V neděli 11. ledna se vypravíme na naši pravidelnou výpravu na severní pól. Řádně
oblečeni a vyzbrojeni se sejdeme v 14.00 na Vráži u bývalé MŠ na konci ulice Husova.
Pokud bude přát počasí, vezmeme s sebou saně a boby, při pouze nepatrném poprašku
sněhu si připravíme polární saně z lísky od ovoce nebo z pevnější papírové krabice.
Polární saně musí mít samozřejmě provazy k připoutání psů a každá posádka saní by
měla mít vlastnoručně vyrobenou vlajku z látky nebo papíru. S sebou nutně potřebujeme termosku s čajem, malou svačinku, případně ještě náhradní rukavice, kdyby se nám
po cestě promáčely. Čeká nás totiž cesta terénem, budeme muset splnit úkoly, zahnat
polární medvědy, překonat hluboké trhliny a propasti a hlavně najít pól! Ale nebojte
se, ještě nikdy v historii našich polárních výprav jsme nezabloudili a k cíli jsme šťastně
došli. Ještě několik drobných doporučení: cesta s kočárkem je dost náročná, lépe je vzít
polárníka do krosny. K místu startu se dá dojet autem, pro mimočernošické odbočit
z hlavní silnice na Dobřichovice u obchodu pana Vávry doprava a Husovou ulicí až na
konec obce. Celá výprava trvá asi dvě hodiny. Doprovod rodičů je nutný. Hosté jsou
Srdečně zve Sokol Černošice
vítáni.

Poděkování patří Základní umělecké škole
V závěru loňského roku se v sále Základní umělecké školy „sešla“ více než stovka obrázků, které v rámci výtvarné soutěže nazvané Černošice – Ostrov bezpečí?! namalovaly
děti ze základní školy, z obou škol mateřských a děti ze základní umělecké školy. Výstava
těchto dětských dílek měla poté své pokračování v útulných prostorách Galerie sv. Václava v mokropeské kapličce, kde se po celý týden těšila velké pozornosti návštěvníků. Obě
výstavky, ale i výtvarná soutěž samotná, byly po organizační stránce skvěle připraveny, za
což patří dík především paní ředitelce Základní umělecké školy Ludmile Plzákové a paní
Helena Langšádlová, místostarostka
učitelce z téže školy Haně Bláhové.
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Omluva
Omlouvám se paní Klanicové, pokladní prodejny Tesco Vráž, kterou jsem
neoprávněně podezírala, že mi při placení nákupu v sobotu 6. 12. 2008 vrátila
o 1 000 Kč méně. Formu veřejné omluvy volím z toho důvodu, že jsem své podezření sdělila před zákazníky, kteří v té době v prodejně Tesco nakupovali.
PhDr. Ivana Slavíková

kultura

Švýcarské q3 trio vystoupí v Černošicích
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 5. 2. od 20.30 do Clubu Kino na koncert q3 tria ze
Švýcarska. Jeho zvláštností je netradiční repertoár originálních
kompozicí – splývají tu jazzové prvky s rytmy a zvuky drum’n’bass.
První veřejný koncert tria se konal v roce 2005 pro Label Altrisuoni.
Kromě mnoha vystoupení na festivalech a v klubech po celé Evropě
byla skupina vyznamenána cenami Nescafé Gold Jazz Award 2005,
Jazzpreis 2006, jakož i titulem Best Band na festivalu Bucharest International Jazz Competition 2007. Vynikající odezvy publika a kri(pb)
tiky si vyžádaly četné reprízy ve Švýcarsku a v Itálii.

Milan Svoboda & Prague Conservatory Jazz Orchestra
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 15. 1. od 20.30 do Clubu Kino na jedinečný big band
Milana Svobody. Milan patří mezi přední osobnosti české hudební scény. Jako jazzový pianista a bandleader si získal velké mezinárodní renomé. Jeho tvůrčí záběr jako skladatele
a dirigenta je velmi široký, od moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénickou hudbu
až k soudobé hudbě vážné. Je absolventem varhanního oddělení Pražské konzervatoře,
studoval muzikologii na Filosofické fakultě UK, kompozici na pražské AMU a jako stipendista působil v USA na Berklee College of Music v Bostonu. V roce 1974 založil svůj
první jazzový orchestr Pražský Big Band, který se zapsal do historie nejenom českého,
ale i evropského jazzu. Milan má jevištní kouzlo – plíží se po okraji pódia, vrhá se vpřed
a vzad jako levhart, efektně se hýbe, gestikuluje rukama a vydává zvuky. Diriguje svůj
band mladých českých hvězd s gustem, jako posedlý čaruje divákům pestrou směs se
střídavými takty, změnami tempa, nálad, dynamiky, falešnými závěry i začátky, vše v prostoru jediné skladby! Jeho band patří bezesporu ke světové špičce. Je pravidelně zván na
různé mezinárodní festivaly a sklidil velký úspěch v kolébce jazzu v USA. Přijďte a pře(pb)
svědčte se sami.

Hej mistře opět na Karlštejně
O zlaté adventní neděli zazněla v rytířském sále karlštejnského hradu Rybova mše
Hej mistře v podání sedmdesátičlenného tělesa zpěváků z Černošic a okolí pod vedením Květy Hurťákové. Rybova mše se vyprodanému sálu velmi líbila a všichni si pak
s černošickým souborem zazpívali tradiční vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Doufejme, že se na hradě Karlštejně sejdeme opět v příštím roce. Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Mokropeský masopust 2009
Tradiční Mokropeský masopust se bude konat v sobotu 14. února. Masopustní spolek
hledá nové nadšence pro masopustní představení. Zájemci nechť bez bázně kontaktují paní
Janu Paďoukovou na telefonním čísle 731 509 883.
Jana Paďouková

Nevers, společnost historických aktivit, zve zájemce do svých řad
Nabízí všem zájemcům historické dovednosti, do kterých je možno se přihlásit. Přijďte do
prima kolektivu a podílejte se na naší činnosti i vy.
Nevers (skupina historického šermu): nadále je otevřena všem od 15ti let. Věnuje se období
třicetileté války a nabízí výuku šermu podle italské školy. Věnuje se i scénice a vystupování na
veřejnosti vůbec. Zajímá vás šerm? Nebojíte se? Pak právě vás hledáme. www.nevers.cz/nevers.
Mušketýr (střelecký oddíl): i tento oddíl je otevřen zájemcům od 15ti let. Tréninky jsou každé pondělí a dále dle dohody na střelnici. Můžete si vyzkoušet střelbu z historických zbraní,
vrhání nožů a další aktivity, které souvisejí s bojem na dálku.
Richelieu (ruční práce a řemesla): oddíl je otevřen pro všechny se zájmem o ruční práce
a stará řemesla, a to od útlého věku. Zaměřujeme se na ruční práce: drátování, drhání, tkaní,
korálkování, batikování, háčkování, paličkování a další. Mezi řemesly je to zatím kovářství.
Máte šikovné ruce? Chcete se naučit novým technikám? Přijďte mezi nás.
Garde (taneční oddíl): je tu pro všechny s láskou k tanci a pohybu. Nyní se věnujeme
břišním tancům, a to jak pro čistě relaxační účely, tak i pro nácvik k vystupování. Neváhejte
a přijďte.
Schola Černošice (pěvecký soubor): je především pro muže. Nácvik 1× týdně, ale i individuálně. Soubor se věnuje zpěvu Gregoriánského chorálu. Kdo rád zpívá, je zván.
V případě zájmu mě kontaktujte na e-mail: lagarder@seznam.cz, nebo tel: 603 792 086.
Tomáš Kopačka, jednatel sdružení

Koleda s Pramínkem – napilno měli o adventním čase zpěváci, tanečníci a hudebníci černošického
lidového souboru Pramínek. Nejprve koncertovali v galerii Mokropeská kaplička sv. Václava (na
snímku), poté na zahradě Základní umělecké školy při Adventním zpívání a nakonec vystoupili ve
Fürstově sále v Dobřichovicích.
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Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
17. ledna, sobota, Fürstův sál, 19.00

Cestovatelská beseda: Írán – horká země. Přednáší Mgr. Lukáš Synek, PhD. Na
každém kroku nám Írán vyvracel svoji všeobecně rozšířenou neblahou pověst.
Íránci sice žijí ve zvláštním spojení moderního života a pevných muslimských
pravidel, ale místo islámských radikálů jsme potkávali jen nesmírně pohostinné
lidi. Vstupné 50 Kč.
24. ledna, sobota, Fürstův sál, 19.00
Beseda s cembalistkou prof. Zuzanou Růžičkovou. Profesorka Růžičková (*14. ledna
1927) je klavíristka, cembalistka a pedagožka. V roce 1956 zvítězila v Mnichově na
mezinárodní cembalové soutěži, poté studovala hru na cembalo v Paříži. Je známá
jako výborná interpretka děl J. S. Bacha, nahrála více než 35 dlouhohrajících desek.
Její celosvětová koncertní aktivita jí přinesla i přezdívku první dáma cembala.
25. ledna, neděle, Fürstův sál, 15.00
Profesionální zájezdové Liduščino divadlo Praha zahraje divadelní představení pro
děti s názvem Dobrodružství čmeláka Brundibára. Kombinace činohry s loutkami
a písničkami pro nejmenší děti do 8. let. Vstupné 50 Kč.

na dobřichovické poště
V rámci Řemeslného týdne, kdy jsme si o řemeslech a povoláních
povídali, zpívali a také si zkoušeli různá soudobá i stará řemesla, jsme
s dětmi z Lumku byli na poště až tam, kam se bez „červené propustky“ nesmí. Viděli jsme toho spoustu – trezory, balíky, váhu, různá poštovní „hejblátka“, paní pošťačku i modré pošťácké auto, „počítačku“ peněz i opravdová razítka, se
kterými jsme mohli zkusit razítkovat! Každý kdo chtěl, se dokonce mohl zvážit jako
balík. Tolik jsme toho viděli a kolik jsme toho ještě
dostali – balónky, bonbonky, propagační předměty,
ale i maňásky pošťáků, knížku o sluníčku a Čapkovu Pošťáckou pohádku! Na poštu jsme ale také my
něco přinesli. Děti nakreslily s Radkou poštovní obrázky a na tkalcovském stavu pomáhaly tkát základ
pošťácké tašky. Obrázky dětí i velkého malovaného
pošťáka s tkanou pošťáckou taškou bylo možno
vidět před Vánocemi vystavené na dobřichovické
Mgr. Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz.
poště.
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