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Nový park u DPS byl slavnostně otevřen
Propad příjmů působí městu problémy
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Škola získala grant na poradenské centrum
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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
Nejnovější oázou klidu a pohody
se stal nový park vybudovaný
v bezprostřední blízkosti Domu
s pečovatelskou službou. Ve středu
23. září park slavnostně otevřeli
představitelé města Mgr. Aleš Rádl
a místostarostka Helena Langšádlová.
Samozřejmě u toho byli senioři
z DPS, kterým bude park sloužit
především.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Propad daňových příjmů způsobuje městu značné problémy
Od počátku letošního roku se v důsledku ekonomické krize začaly v daňových příjmech města projevovat výrazné propady, které v současné době činí více než devět milionů korun. K největšímu výpadku daňových příjmů ve srovnání s rokem 2008 došlo v měsíci červenci, a to
o více než pět milionů. Podrobněji o tom hovoří místostarostka Helena Langšádlová:
„K největšímu problému dochází ve výlučných daních, tedy daních, které platí fyzické osoby podnikající na území našeho města. Připomínám,
že město je příjemcem třicetiprocentního objemu této daně. Vedle poklesu příjmů z výlučných daní nám dělá starosti i pokles příjmů z daní sdílených, které město
dostává ze státního rozpočtu podle pravidel rozpočtového určení daní. Mezi sdílené daně patří
daně právnických osob, daň z přidané hodnoty
a další daně. V dani právnických osob došlo dokonce k propadu ve výši poloviny očekávaného
plnění. Jde o to, že vzhledem ke krizi je daleko
nižší ziskovost i právnických osob.
Propad příjmů z daní byl způsoben podle informací finančního úřadu, které máme k dispozici,
snížením daňových povinností způsobených dvěma faktory. Zaprvé v loňském roce zaplatili daňoví
poplatníci vysoké zálohy na daních a vratky těchto
záloh jdou nyní na úkor daňových příjmů, zadruhé někteří daňoví poplatníci v letošním roce neplatí zálohy na daních ve výši objemu minulých let.“
Propad ve výběru správních poplatků
„Kromě výkyvu v daních samotných se další snížení příjmů města projevilo ve výběru správních

poplatků, tedy poplatků za správní úkony, které
městský úřad poskytuje. Jde například o poplatky za registraci vozidel, vystavování pasů a občanských průkazů, rybářských lístků či poplatky
za registrace živností. Výrazný propad se projevil i ve výběru pokut, který je dán zejména změnou legislativy městské police.“
Město výrazně omezuje výdaje
„V tuto chvíli stojíme před otázkou, jaké výdaje a v jaké výši bychom měli redukovat. Některá dílčí opatření byla již přijata, další budou na
základě usnesení zastupitelstva navržena v průběhu nejbližších měsíců. V souvislosti s úspornými opatřeními přijala rada města mezi jinými usnesení, které ukládá tajemníkovi snížit počet pracovníků úřadu ze 220 na 199 do konce letošního roku. Nelze ani počítat se zařazením nových investic do rozpočtu města na příští rok,
neboť ve stávající situaci bude velmi obtížné tento rozpočet reálně sestavit.“
(red)

Tabulka měsíčních přírůstků daní
Měsíc

Příjmy z daní
2007

Příjmy z daní
2008

Příjmy z daní
2009

rozdíl oproti 2008 (v Kč)

rozdíl oproti 2007 (v Kč)

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Celkem

3 416 647
3 130 754
4 150 899
3 394 201
2 802 517
4 190 270
11 272 121
3 742 235
54 138 957

6 823 743
3 688 538
4 488 148
3 134 779
2 988 353
3 166 936
8 958 980
3 411 432
54 651 968

5 852 549
3 683 187
2 063 901
3 396 122
3 180 402
1 822 051
3 858 955
3 770 864
27 628 031

-971 194
-5 351
-2 424 247
261 343
192 049
-1 344 885
-5 100 025
359 432
-9 032 878

2 435 902
552 433
-2 086 998
1 921
377 885
-2 368 219
-7 413 166
28 629
-8 471 613
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Informace o rozpočtovém hospodaření a finanční situaci
předložená zastupitelstvu města na zasedání 14. září 2009
Výsledky plnění rozpočtu za období leden až červenec 2009 naznačují snížení dynamiky růstu
u příjmů a výdajů. Opticky nejsou výsledky nijak znepokojující. Předpokládáme-li proporcionální plnění rozpočtu za 7 měsíců roku na 58,3
%, pak plnění kolem 56,7 % není nijak alarmující, zejména když se týká jak příjmů tak výdajů. Rozpočtové saldo (ztráta) ve výši 1,9 mil. Kč
je zhruba polovinou plánovaného ročního údaje.
K zajištění tohoto výsledku bylo použito též cca
746 tis. Kč z prostředků našetřených v minulých
letech, jejichž použití se ve schváleném rozpočtu
vůbec nepředpokládá.
Při podrobnějším zkoumání příjmů rozpočtu
je však nutno říci, že pouze dotační příjmy dosahují výše nad předpokládanou proporcionální úrovní. Daňové příjmy jsou plněny na 45,1
%, nedaňové na 39,2 % a kapitálové na 27,8 %
celoroku. Splnění předpokládaných kapitálových příjmů závisí především na uskutečnění plánovaného prodeje městských nemovitostí. Jednání v této věci již probíhají. Výše plnění nedaňových příjmů je ovlivněna prodlevou
v akci B+R. Při vynětí předpokládaného příjmu pro B+R z nedaňových příjmů by plnění
této kategorie přesáhlo 56 procent.
Plnění daňových příjmů odráží celostátní
problém ve výběru daní, vyplývající ze všeobecné hospodářské situace. Celkově město zatím obdrželo min. o 9,3 mil. Kč daní méně než
za srovnatelné období loňského roku. V porovnání s rokem 2007 činí propad 8,5 mil. Kč.
Po konzultacích na finančním úřadu pro Prahu-západ není oprávněná naděje, že se schodek daňových příjmů vyrovná. Nejhorší situace je u výběru daní z podnikání fyzických
osob, kde příjem z této daně činí necelou třetinu příjmů předchozích let. Také příjem z daní
z příjmu právnických osob činí za sedm měsíců pouhých 34 % celoročního plánu. Součástí daňových příjmů jsou také správní poplatky,
u nichž se rovněž projevuje tendence ke stagnaci či poklesu příjmů (v porovnání s odpoví-

dajícími příjmy loňského roku ve výši cca 3,4
mil. Kč).
Adekvátně k těmto skutečnostem přijalo vedení města některá opatření. Očekávané příjmy ze správních poplatků a pokut byly sníženy
společně se snížením výdajů v kapitole správy.
Téměř ve všech kapitolách rozpočtu byly provedeny škrty výdajů tak, aby nedošlo k zastavení činnosti jednotlivých složek města a městského úřadu, ale aby se zároveň maximalizovaly úspory plánovaných financí (schválený soubor rozpočtových opatření č. 4/2009).
Rada města na své 68. schůzi také přijala opatření k racionalizaci celkového počtu pracovních míst obecního úřadu s tím, že stanovila celkový počet zaměstnanců úřadu k počátku nového roku na 199 osob (momentálně činí
tento údaj 214 zaměstnanců). Pan tajemník již
zahájil kroky vedoucí k dosažení tohoto úkolu
(např. změny ve struktuře kanceláře starosty).
Závažná situace rovněž nastala ve fyzickém
toku disponibilních peněz. Momentálně se cashflow pohybuje na úrovni 8 až 9 mil. Kč měsíčně. Měsíční potřeba prostředků na platy
a příslušenství a na další mandatorní výdaje
(splátky půjček, úroků, leasingů, zálohy energií, příspěvky školám apod.) činí minimálně
8,5 mil. Kč. (V této úvaze není brán v potaz tok
dotací a výplat sociálních dávek.) Z výše uvedených důvodů dochází i k platbám faktur po
splatnosti. V této souvislosti byl rozeslán všem
vedoucím odborů dopis s pokynem zastavit jakékoli nákupy a objednávky, které nejsou nezbytně nutné.
Finanční situace města bude i nadále předmětem trvalé pozornosti vedení města, aby nedošlo k prohloubení deficitu nad únosnou mez.
Dne 2. září projednal finanční situaci města rovněž Finanční výbor a přijal usnesení, kterým doporučuje, aby bylo provedeno rozpočtové opatření zohledňující očekávaný schodek příjmů z daní
v roce 2009.
Ing. Dagmar Dufková, odbor finanční
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Informace odboru dopravy o bodovém hodnocení řidičů
Na silnicích není vždy zcela bezpečno, a to především kvůli nezodpovědným řidičům.
Chvilka nepozornosti může zařadit i jinak bezproblémové řidiče mezi ty, kteří se dopustí chyby. Pro osvěžení paměti, ale i jako varování, berte proto následující řádky o bodovém
hodnocení řidičů.
Současný systém bodového hodnocení byl
v ČR zaveden 1. července 2006 zákonem
č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené sankci za porušení vybraných
povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body
pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po
dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve
řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5
dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí řidičského oprávnění
i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.
Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12.
bodu pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České
republiky. Tato skutečnost je sdělena jak řidiči,
tak i orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.
Vrácení řidičského oprávnění
O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce, pokud netrvá
trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený
v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; všechny body se odečtou a po-
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čítají se znovu od nuly. Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců od naposledy zaznamenaných
bodu není uložena další pravomocná sankce,
kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se
4 body z celkového počtu dosažených bodu. Po
dalších dvanácti kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích dvanácti kalendářních měsících se odečtou body zbývající.
Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu uloženého trestu nebo po dobu sankce zákazu
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku.
Řidiči není možné odečíst 4 body v případě,
že dosáhl dvanácti bodů. Od 1. 9. 2008 se řidiči odečítají 3 zaznamenané body také v případě, kdy příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doloží, že se podrobil
školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné
jízdy. Takto však lze odečíst body nejvýše jedenkrát za kalendářní rok.
Školení bezpečné jízdy se nemohou podrobit řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10
bodů nebo se dopustili jednání hodnoceného
více než 5 body ke dni absolvování školení. Více
informací o odečtu 3 bodů je obsahem ustanovení v § 123e, zákona 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Body do bodového hodnocení řidičů se evidují
nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u
cizích státních příslušníků (ti se dle dosavadních výsledků podíleli na celkovém počtu bodovaných řidičů téměř 11 procenty).
Aktuální stav bodového konta
Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. Informace o změně a aktuálním stavu

z radnice
bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu
dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému (internetu). Aktuální stav
bodového konta lze zjistit podáním žádosti
na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kontaktních místech
veřejné správy (Czech POINT).
Hříšníkem je každý desátý řidič
Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo k 31. červenci 2009 letošního roku
v centrálním registru řidičů evidováno 629

969 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového
hodnocení řidiče, což odpovídá 9,75 % z celkového počtu registrovaných řidičů. Přestupku se tedy dopustil téměř každý desátý řidič.
Struktura nejčastějších přestupků se během
doby zavedení bodového systému v České republice nijak zásadně nemění. V následující
tabulce je uveden přehled jednání ve zkráceném znění, počet bodů a procentuální podíl
na všech přestupcích a trestných činech:

1. Překročení předepsané rychlosti v obci o méně než 20 km/h
2
25,2 %
2. Porušení povinností vyplývajících ze zákazové či příkazové značky
1
17,1 %
3. Porušení povinnosti být za jízdy připoután či užít ochrannou přilbu
2
15,8 %
4. Porušení ustanovení o osvětlení vozidla
1
7,3 %
5. Překročení předepsané rychlosti v obci o 20 km/h a více
3
6,6 %
6. Držení telefonu v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
3
5,6 %
7. Překročení předepsané rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h
2
5,5 %
8. Ohrožení pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím způsobilost
7
5%
9. Řízení motorového vozidla bez dpříslušného řidičského oprávnění
7
2,3 %
10. Překročení předepsané rychlosti mimo obec o více než 30 km/h
3
1,9 %
Ostatní		
10,2 %
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Nízkopodlažní autobusy – výsledek průzkumu v DPS
Ve snaze zkvalitnit autobusovou dopravu pro obyvatele Černošic provedlo město průzkum
mezi klienty Domu s pečovatelskou službou. Průzkum měl prověřit zájem seniorů o přepravu nízkopodlažními autobusy.
V průběhu průzkumu bylo osloveno 38 klientů DPS. Z toho 18 projevilo zájem o přepravu nízkopodlažními autobusy, 13 odpovědělo negativně a sedm klientů dotazník neodevzdalo, z čeho lze předpokládat, že zájem nemají. Podle informace sociálního pracovníka
DPS by přepravu nízkopodlažními autobusy přivítali především klienti, jejichž zdravotní stav umožňuje vstup do současně používaných autobusů a běžně je využívají.
Dopravce (SPOJBUS) disponuje v současné době třemi nízkopodlažními autobusy,
které jsou plně využity. Autobus, který by

mohl využít v Černošicích, zatím k dispozici nemá. V případě nákupu dalšího autobusu počítá dopravce s jeho nasazením v Černošicích. Nákup je však odvislý od předpokládaných dotací od ministerstva dopravy
a podmínkách nastavených Středočeským
krajem. Náklady na pořízení nízkopodlažního autobusu jsou o více než 2 miliony vyšší než u běžného autobusu. Znamená to rovněž zvýšení běžných nákladů a tím i zvýšení nákladů města na úhradu dopravní obslužnosti.
Ivana Jurčíková, odbor dopravy

9

z města a okolí

Městská policie varuje majitele
automobilů před zloději
V posledních týdnech vzrostl počet krádeží vozidel a věcí z nich.
V úterý 15. září v dopoledních hodinách došlo například k pokusu o odcizení automobilu na parkovišti u vlakového nádraží v Dobřichovicích a o den později pak k vykradení čtyř osobních vozidel
v Černošicích. Pachatelé se při své nekalé činnosti zaměřují nejčastěji na značku Škoda. Městská policie si proto dovoluje apelovat na
všechny majitele, aby v nočních hodinách parkovali své automobily
na osvětlených místech a nezanechávali v nich nic, co by mohlo přilákat zájem nenechavců.
Káceli v souladu se zákonem–21. srpna v dopoledních hodinách vyjela hlídka městské policie na základě oznámení jednoho z občanů
do ulice Majakovského, kde mělo údajně dojít
k nelegální těžbě dřeva. Strážníci na místě zjistili, že je zde prováděn prořez napadených stromů, a to na základě požadavku lesního hospodáře a s platným povolením.
Probudil se a odešel po svých–21. srpna v nočních hodinách přijala městská policie oznámení o muži bezvládně ležícím u telefonní budky
v ulici Karlštejnská. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že jde podnapilého spáče. Muže probudili a ten po chvíli „po svých“ odešel.
Rváči se v klidu rozešli–23. srpna v nočních hodinách zasahovala hlídka městské policie v obci
Ořech, kde se konala pouťová zábava doprovázená pravou vesnickou rvačkou. Přítomnost
strážníků rváče uklidnila tak, že se po několika
minutách rozešli. Strážníci pak místo boje preventivně monitorovali do ranních hodin.
Lupiče dopadli za pár minut–22. srpna v odpoledních hodinách byla hlídka městské policie, konající hlídkovou službu v Dobřichovicích, požádána o součinnost při zadržení pachatele trestného činu vloupání do bytu v obci Karlík. Pachatel byl po několika minutách zadržen
a předveden na služebnu Policie ČR Řevnice.
Bodnutí jako pokus o vraždu–25. srpna v ranních hodinách byla hlídka městské policie požádána o součinnost při výjezdu na stavbu v ulici
Dobřichovická, kde byl zraněn jeden z dělníků.
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Při příjezdu na místo zjistili strážníci pobodaného muže, kterému již podávali první pomoc
zdravotníci. Z šetření vyplynulo, že muže bodl
jeho podnapilý kolega, který se tím stal osobou
podezřelou z trestného činu pokusu vraždy. Věc
převzala Policie ČR.
Výstřel zněl jako výbuch–25. srpna v nočních
hodinách oznámil hlídce městské policie muž
z Karlíka, že v jednom z rodinných domů zřejmě došlo k výbuchu. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se pravděpodobně jednalo o výstřel, který vyšel z posedu nacházejícím se v lesíku za rodinným domem. Na inkriminovaném
místě však již nikoho nezastihli.
Zraněn byl jen původce útoku–27. srpna v odpoledních hodinách vyrazila hlídka městské policie do obchodu Tesco na Vráži. Přivolal je pracovník ochranky, kterého údajně napadl opilý muž. Přivolaný lékař konstatoval drobné poranění útočníka, jenž odmítl ošetření. Věc byla
předána k projednání správnímu orgánu MěÚ
Černošice.
Psí tuláci v útulku neskončili–V průběhu letních měsíců odchytila služba městské policie
na území Černošic celkem dvaadvacet psů, kteří se volně pohybovali po veřejném prostranství.
Žádný z těchto psích tuláků nebyl odvezen do
útulku, neboť majitelé si je stačili včas vyzvednout. A ještě dodatek k psí problematice – městská policie evidovala za celé letní období pouze
jeden případ pokousání psem.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

z města a okolí

Pohoda, relaxace a černé skládky
Drtivá většina trvale žijících rezidentů v Černošicích a ostatních občanů využívajících pro svůj
odpočinek chaty, rekreační domky či jen stan si spojují naše město s krásnou přírodou, místem,
které slouží pro načerpání nových sil, životní pohody apod.
Bohužel takto to zatím necítí všichni z nás. Stále
nás trápí problém odpadků v příkopech cest, v lesích, na březích Berounky a často i na našich nemovitostech. O černých skládkách a odkládání odpadků mimo vyhrazená místa píšeme každý rok. Netvrdíme, že nedošlo k určitému zlepšení, ale ruku
na srdce, většina z nás s tím není spokojena.
Vedení města ve spolupráci s dotčenými organizacemi a odbory městského úřadu učinilo maximum, aby mohl každý, kdo přebývá v Černošicích, odložit svoje odpady v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Kontejnery, odpadové nádoby, ale i sběrný dvůr jsou vždy v přijatelné vzdálenosti od našich domovů. Přesto je
dost občanů, kteří toto neberou na vědomí. Buď
z pohodlnosti, snaze ušetřit či z prostého ignorantství a neúctě k čistému životnímu prostředí.
Máme obrovské problémy s odhalováním pachatelů těchto přestupků a správních deliktů.
Bez rozumné vzájemné spolupráce nás všech se
to neobejde. Zdá se, že bez vysokých pokut se
tito lidé nezmění. Vyzýváme všechny: všímejme
si svého okolí a toho, jak i vaši sousedé nakládají s odpady. Možností, jak postihovat nezodpovědné spoluobčany, je hodně. Podle platných
zákonů lze ty, co neudržují pořádek na svých pozemcích nebo neukládají odpady v souladu se zá-

kony, pokutovat až do výše 200 000 Kč. Několik
pokut pro odstrašení by pomohlo nám všem.
Včetně těch, kteří by museli tuto pokutu zaplatit. Čisté lesy bez suti, škarpy bez plastů a rozbitého skla, ulice bez poletujících papírů a dalšího
odpadu by se nám určitě líbily.
Co pro to můžeme udělat?
Jsme přesvědčeni, že překonání vlastní pohodlnosti, ochoty udržovat svoje nemovitosti v čistotě, odpady ukládat do kontejnerů a nádob a ne
vedle nich, dodání si odvahy k upozornění zatím ekologicky neuvažujících občanů, že nejlepší bude odpady likvidovat podle platných pravidel, může přinést svoje ovoce.
V případech, kdy dobrá rada nenajde správnou
odezvu, je třeba najít dostatek osobní odvahy
k oznámení jedinců porušujících zákony a pomoci je usvědčit v rámci správních řízení.
Nakládání s odpady není pro město vůbec levné. Snažme se tyto náklady snížit alespoň tím, že
budeme odpady řádně třídit, ukládat tam, kam
patří (ušetříme za dodatečné čištění), jsme-li na
chatě s celou partou a platíme za jednu osobu,
odvezme si občas odpad do zaplaceného kontejneru v místě svého stálého bydliště.
Za správní odbor a odbor technických služeb
Stanislav Zuzánek a Renáta Petelíková

Tříděný sběr nebezpečných odpadů v Černošicích
Tříděný sběr některých nebezpečných složek
komunálního odpadu – rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, baterie
a akumulátory – je nutné odkládat na sběrné
místo v areálu TS v Topolské 660. Nebezpečný
odpad (hlavně chemikálie) bude převzat pouze
v uzavřeném a neporušeném obalu. Na sběrné místo mohou nebezpečný odpad odkládat

jen občané trvale bydlící v Černošicích (ke kontrole je nutné předložit občanský průkaz) nebo
majitelé rekreačních objektů, kteří ke kontrole
předloží doklad o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu.
Provozní doba sběrného místa
• pondělí a středa od 7.00 do 17.00
• soboty v letních měsících od 1. 4. do 30. 11.
(16.00 – 19.00),
• soboty v zimních měsících od 1. 12. do 31. 3.
(14.00 – 16.00).
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Jak také třídí občané našeho města odpad
To, co vidíte na obrázcích, do kontejnerů na tříděný
odpad opravdu nepatří!

Žlutý kontejner na plasty plný sutě

Tolik sutě bylo ze žlutého kontejneru vybráno

Ani lino do žlutého kontejneru na plasty
nepatří

Modrý kontejner na sklo – kdopak tam asi
naházel zelí?
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A opět modrý kontejner a v něm domovní odpad
silného kuřáka

Do modrého kontejneru na papír nepatří ani
znečištěné pytle od cementu

Akce Kontejnery podzim 2009
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00
(odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
10. října
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
17. října
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

24. října
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
31. října (chatové osady)
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Do kontejnerů nepatří sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), nebezpečný odpad (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každé úterý z hnědých nádob
určených na bioodpad nebo v biopytlích, které lze zakoupit na MěÚ či v TS). Prosíme občany, aby
odpad ukládali do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Za odbor technických služeb Renáta Petelíková
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Pomozte obohatit historii
dvaceti let výstavby našeho města
Již několik let oslovujeme prostřednictvím Informačního listu Vás, obyvatele města, abyste nám poskytli staré fotografie či jiné dokumenty vztahující se k historii Černošic. Odezva je veliká a věnované či zapůjčené materiály se staly podkladem pro vznik oblíbených
publikací, které uceleným způsobem popisují
rozvoj a architekturu našeho města.
Nyní se na Vás obracíme se stejnou prosbou,
jen doba, o kterou se nám jedná, se posunula o několik desetiletí dopředu. Uběhlo totiž
dvacet let od chvíle, kdy se naše země vydala k novému rozvoji demokratickou cestou
a výstavba obcí a měst dostala zcela jiné dimenze. Také v Černošicích bylo třeba a dosud zbývá mnoho udělat, jestliže z malého
městečka, jež postrádalo téměř veškerou infrastrukturu, chceme vybudovat a mít za-

hradní město poskytující obyvatelům pohodlný život.
A právě těch dvacet dynamických roků výstavby bychom rádi zaznamenali tak, jak se
to podařilo v případě doby vzdálenější. I pro
tento případ si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí takových materiálů, které vznikly
díky tomu, že Vás něco pěkného či pro Vás
prostě užitečného v posledních dvaceti letech
výstavby Černošic zaujalo do té míry, že jste
se rozhodli tento okamžik zdokumentovat.
Předem děkujeme za pomoc.
V případě zájmu podílet se svým příspěvkem
na připravované publikaci volejte prosím na
tel.: 251 641 116, 251 081 538, pošlete zprávu na e-mail: milena.kozakova@mestocernosice.cz nebo nás navštivte v redakci tohoto listu
v Karlštejnské 259.

67. schůze rady města konaná 20. července 2009
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s provedením vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 2188/1
v Nymburské ulici
• I. rada ve věci Stavba opěrné zdi a oplocení
pozemku parc. č. 4097/1 – Dobřichovická ulice – žádost o výjimku ze stavební uzávěry souhlasí se stavbou opěrné zdi za předpokladu,
že bude provedena úprava oplocení pozemku
parc. č. 4097/1 v souladu s následujícím bodem 2.1.10 tohoto zápisu; II. rada města uděluje pro tuto stavbu výjimku ze stavení uzávěry č. 1/2006
• rada souhlasí s přístavbou zimní zahrady
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rodinného domu č. p. 1489
• rada souhlasí s vybudováním staveb a terénními úpravami na pozemku parc. č. 5125/74
v ulici Zd. Lhoty za předpokladu, že souhrn
zastavěných a zpevněných ploch bude do 30
% celkové plochy pozemku
• rada souhlasí se stavbou kůlny na pozemku
parc. č. 816 v ulici Stulíkové
• I. rada souhlasí s přístavbou chaty č. e. 841
v osadě Slunečná za předpokladu dodržení
podmínek regulativu ÚP (celková zastavěná plocha do 15 %); II. rada uděluje pro tuto
stavbu výjimku ze stavební uzávěry
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu

z radnice
na pozemku parc. č. 5125/50
• rada nesouhlasí se stavbou elektrorozvodného zařízení (uložení kNN do země) – ulice V Horce a Libušina – z finančních důvodů
• rada souhlasí se stavebními úpravami – přístavbou rodinného domu č. p. 184 v ulici
V Horce
• I. rada stanovuje pravidla pro udělování
souhlasu s plnostěnným oplocením na žádost majitelů nemovitostí: Souhlas bude udělen pouze podél silnice II/115 – ulice Radotínská, Vrážská, Dobřichovická, v ostatních lokalitách bude dán souhlas pouze s neplnostěnným oplocením. Odstínění pozemků proti hluku a prachu doporučuje rada řešit výsadbou zeleně. II. rada stanovuje parametry neplnostěnného oplocení: podezdívka ve výšce
max. 1/3 celkové výšky plotu, sloupky, výplň
– max. 2/3 plná, min. 1/3 volná, celková výška oplocení max. 1,8 m (může být přihlédnuto k okolnímu terénu)
• rada nesouhlasí s výstavbou nové trafostanice na betonovém stožáru u Radotínské ulice
• rada ve věci Nové zemní kabelové vedení NN
– Jablonecká ulice – žádost o nové projednání
trvá na svém stanovisku ze 1. 6. 2009
• rada souhlasí s přemístěním sloupu veřejného osvětlení v ulici B. Němcové do uličního prostoru a mimo vjezd na pozemek žadatele podle předložené cenové nabídky fy ELTODO na náklady města
• rada ve věci Rozšíření a nástavba hasičské
zbrojnice – Černošice – Mokropsy souhlasí
s částkou za vypracování projektu a určuje
zaplacení faktury z rozpočtu hasičů
• rada ve věci Dopravní situace v ulici Domažlické trvá na svém předchozím rozhodnutí
a konstatuje, že v současné době nemá město finanční prostředky na realizaci navrhované úpravy

• rada ve věci Úpravy křižovatky ulic Pod Višňovkou a K Višňovce trvá na svém předchozím rozhodnutí a konstatuje, že v současné
době nemá město finanční prostředky na navrhované úpravy
• rada ve věci Rekonstrukce povrchu komunikace na pozemku parc. č. 4490/12 – Topolská ulice konstatuje, že v současné době
nemá město finanční prostředky na navrhované úpravy
• rada ve věci Vápenice – přípojky kanalizace,
vody a plynu pro MŠ a pozemek pana Ševčíka
souhlasí s nabídkou firmy ZEPRIS v celkové
výši 142 329,54 Kč bez DPH
• rada ve věci Bezbariérový chodník – Pod
Horkou, V Horce, Vrážská souhlasí s doplněním PD bezbariérových chodníků dle nabídky fy CityPlan
• I. rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy žadatelky na pronájem bytu v č.
p. 228; II. rada ukládá odboru investic nabídnout byt k pronájmu obyvatelům domu Karlštejnská 259
• rada ve věci Prodej domů č. p. 286 a 232 bere
na vědomí doručené nabídky a doporučuje
zastupitelstvu k projednání nejvyšší nabídku,
v případě nedohody pak nabídku následující
• rada souhlasí s uzavřením dohody s městskou částí Praha – Lipence o finanční spoluúčasti na architektonické studii výstavby lávky pro pěší a cyklisty v oblasti Kazínská skála – Dolní Mokropsy, a to do výše 20 000 Kč
vč. DPH
• I. rada souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3905 o výměře 119 m² v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za cenu 500 Kč/m²; II. rada ukládá PhDr.
Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit projednání tohoto usnesení rady města
zastupitelstvem města
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• I. rada nesouhlasí se záměrem budoucího prodeje části pozemku parc. č. 847
o výměře cca 250 m² v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
cenu 500 Kč/m², pozemek je komunikací;
II. rada ukládá stavebnímu odboru prověřit, zda lze vyjmout pozemek pro účely čistého bydlení
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností STP Net, s. r. o., na zřízení
plynové přípojky na pozemku parc. č. 5779/1
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Města
Černošice za jednorázovou úhradu 1200 Kč
Finanční odbor
• I. rada souhlasí s financováním odstranění
havarijního stavu školnického bytu z investičního fondu ZŠ; II. rada ukládá odboru investic spolupracovat s vedením školy na výběru zhotovitele a na zajištění pojistného plnění na náhradě škody (odstranění havarijního stavu)
Z Komise bezpečnostní a dopravní
1. odstranění sloupku na chodníku v ul. Radotínská před prodejnou rámování
• I. rada pověřuje technické služby odstranit
sloupek
2. osazení dopravního zrcadla u silnice II/115
(ul. Vrážská) pro výjezd z ul. Hradecká
• II. rada pověřuje odbor dopravy projednat umístění dopravního zrcadla a technické služby osadit schválené dopravní zrcadlo
3. odstranění SDZ P4 – dej přednost v jízdě, v ul. Větrná před křižovatkou s ul. Mokropeská
• III. rada ukládá odboru technické služby
zajistit odstranění SDZ P4 v ul. Větrná
4. Nadpis: Umístění SDZ B28 – zákaz zastave-
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ní, v ul. Mokropeská
• IV. rada pověřuje odbor dopravy projednat
stávající situaci průjezdu autobusů v ul. Mokropeská v úseku od napojení ul. Měsíční k ul.
Školní s dopravcem, tj. společností SPOJBUS
s. r. o.; v případě, že z jednání vyplyne požadavek na umístění SDZ B28 v daném úseku, OD projedná umístění s Policií ČR a OTS
osadí schválené SDZ
5. oprava zábradlí na chodníku u silnice II/115
za žel. přejezdem
• V. rada ukládá technickým službám zajistit
opravu zábradlí
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• rada jmenuje komisi na otevírání obálek
s nabídkami na zpracování územního plánu
Černošice projektantem ve složení: předseda
Ing. Voldřich, členové PhDr. Jirout, Ing. Ušiaková
• I. rada vybírá nabídku č. 3 UNITED ARCHITECT STUDIO, s. r. o., Ing. arch. Jaromír Myška, jako projektanta pro zpracování
návrhu územního plánu Černošice za cenu
583 100 Kč s DPH
Různé
• rada bere na vědomí Stížnost – Bigbeatové dunění a ukládá městské policii důsledně
kontrolovat provozovatele hudebních akcí
• rada ve věci Směna pozemku pod městskou
pláží v Mokropsech ukládá odboru investic
připravit geodetické podklady k pozemkům
pod městskou pláží a jednat s povodím Vltavy o možné směně za pozemky městem nevyužitelné
• rada podporuje vznik nové ordinace klinického psychologa PhDr. Weinholdové v Černošicích, Žatecká ul.

z radnice

67. schůze rady města konaná 20. července 2009
Odbor investic a správy majetku
• rada nesouhlasí s provedením vrtných prací pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č.
1691/13 v Červánkové ulici vzhledem k rozporům v grafické a textové části žádosti
• rada souhlasí s dělením pozemků parc. č.
5129/78 a 5129/82 v Topolské ulici pod podmínkou, že pozemek pro příjezd na parc. č.
5129/79 bude široký min. 3,5 m a že oddělené pozemky budou následně sloučeny s těmi,
k nimž se tímto zřizuje příjezd
• rada souhlasí s rozšířením kabelového distribučního vedení NN v oblasti Vápenice
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1682/38 ve Větrné ulici,
protože nesplňuje podmínky ÚP; návrh oplocení je nutno upravit podle rozhodnutí rady
ze dne 20. 7. 2009, bod 2.1.10
• rada souhlasí se stavbou skladu zahradní
techniky na pozemku parc. č. 3753/7 v Akátové ulici; při stavbě je nutno respektovat hranici zástavby stanovenou regulačním plánem
(5 m od hranice pozemku)
• rada souhlasí se stavebními úpravami chaty
č. e. 1183 v Ukrajinské ulici
• rada nesouhlasí se stavbou bazénu na pozemku parc. č. 1002/1 v ulici B. Němcové
vzhledem k tomu, že stavbou bazénu by zastavěnost pozemku překročila stanovených 30 %
• rada souhlasí se stavbou veřejného osvětlení v Jitřní ulici
• rada souhlasí s dělením pozemků parc. č.
4272, 4274/6 a 4287/9 v Radotínské ulici
• rada nesouhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 949 v Klatovské ulici, protože nesplňuje regulativy ÚP
• rada souhlasí se stavbou garáže, opěrné zdi
a bazénu na pozemku parc. č. 846/53 ve Stulíkové ulici

• rada nesouhlasí se stavebními úpravami
chaty č. e. 861 v osadě Slunečná vzhledem
k tomu, že neodpovídá regulativům ÚP
• rada souhlasí se stavbou venkovního schodiště domu č. p. 1786 v Mokropeské ulici za
podmínky, že bude schodiště provedeno jako
samonosná konstrukce a nikoli jako přístavba
• rada souhlasí s vydlážděním vjezdu na pozemek parc. č. 1682/77 v ulici Slunečné
• rada souhlasí s vydlážděním vjezdu a vstupu
na pozemek parc. č. 2917/107 v ulici Malinové s tím, že vjezd bude proveden ze zatravňovacích dlaždic s vysokou retenční schopností
k zachování funkčnosti vsakovacího pásu
• rada nesouhlasí s dodatečným povolením
reklamní plochy na budově č. p. 121 v Karlštejnské ulici a žádá o přepracování návrhu
• rada souhlasí s provozem malého občerstvení u chaty č. e. 7 v chatové osadě Na Vírku za
předpokladu, že občerstvení bude provozováno v souladu s platnými právními předpisy
• rada souhlasí s odložením montáže dopravního značení zakazujícího vjezd vozidlům
nad 12 t do ulice Ke Švarcavě do 30. 11. 2009
• I. rada souhlasí s oplocením pozemků parc.
č. 2917/106 a 2917/121 v Malinové ulici (drátěný plot do výšky max. 1,8 m); II. rada souhlasí se zrušením věcných břemen chůze a jízdy k pozemkům parc. č. 2917/119, 2917/120,
2917/121, jsou-li zanesena v katastru nemovitostí, ve chvíli, kdy bude zkolaudována komunikace – propojení ulic Malinové, Ostružinové a Borůvkové s ulicí Brusinkovou
• rada ve věci Dělení pozemku parc. č. 5125/89
– územní rezerva na komunikaci žádá odbor
investic o předložení komplexního návrhu
dělení pozemků, z něhož bude zřejmá územní
rezerva na komunikaci v šířce 9 m v celé délce
• rada souhlasí s odložením realizace propoje-
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z radnice
ní pěších tras v křižovatce ulic Školní – Kladenská – K Lesíku do doby, kdy budou k dispozici finanční prostředky na tuto akci
• rada souhlasí s odkladem zadání PD rekonstrukce komunikací několika vybraných ulic
včetně Domažlické do doby, až se zlepší finanční situace města
• rada souhlasí s odkladem realizace zvýšeného přechodu v ulici Dr. Janského do doby, kdy
budou k dispozici finanční prostředky na tuto
akci
• rada ve věci Nasvícení přechodu pro chodce v ulici Vrážské ruší své usnesení č. 2.6.1
z 18. 5. 2009 vzhledem k dostatečné intenzitě osvětlení v okolí přechodu ve Vrážské ulici u Centra Vráž
• rada souhlasí s tím, že v současné době
nebude budován nový chodník u pekárny
v Mokropsech, oddělení prostoru pro pěší
bude řešeno pomocí sloupků
• rada souhlasí s odkladem realizace přístupových chodníků k ZUŠ do doby, až budou
k dispozici finanční prostředky na tuto akci
• rada ve věci Riziková místa kanalizace bere
na vědomí a ukládá OISM trvale sledovat riziková místa a operativně navrhovat taková
řešení, která budou v souladu s aktuálním stavem finančních prostředků
• rada ve věci Úseky místních komunikací,
u kterých dochází ke splavování nezpevněného
krytu ukládá TS věnovat uvedeným komunikacím zvýšenou pozornost zejména v období
po přívalových deštích
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy podnájemní mezi Městem Černošice a manžely Vyletovými na podnájem bytu v 1. NP budovy
ČEZ v ul. Zd. Lhoty
• rada nesouhlasí s tím, aby osvětlení v předsíni budovy ČEZ bylo zprovozněno na náklady města
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• I. rada nesouhlasí s tím, aby instalování speciálně upravených garnýží v bytě v ČEZ bylo
provedeno na náklady města; II. rada pověřuje TS součinností při instalaci závěsů a následných výměnách v bytě manželů Vyletových
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy nájemní mezi společností Bobík Bohemia, s. r. o.,
a Městem Černošice o pronájmu části čelní
fasády budovy č. p. 1054 v Karlštejnské ulici za 1 Kč/rok
• rada ve věci Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů s firmou REGIOS, a. s.,
nesouhlasí s uzavřením smlouvy dle návrhu
a ukládá OISM jednat o podmínkách likvidace odpadů z ČOV přímo s Kompostárnou
Líšnice
• I. rada konstatuje, že v současné době není
možno přikročit k další etapě realizace komunikace Berounská kvůli nedostatku finančních prostředků; II. rada bere na vědomí informace o návrhu dostavby části komunikace (úprava povrchu slepého ramene Berounské
ulice); v současné době město nechce přejímat
další finanční závazky
• rada konstatuje, že komunikace Zd. Lhoty
nemůže zůstat neosvětlená a ukládá odboru
investic jednat o zachování stávajícího veřejného osvětlení
• rada souhlasí s návrhem úpravy cen za pronájem nebytových prostor a ukládá odboru
investic projednat úpravu s nájemci nebytových prostor
• rada bere na vědomí Ukončení nájmu bytu
v domě č. p. 286 – ulice V Mýtě
• rada bere na vědomí Ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Topolská 660 a ukládá odboru investic nabídnout uvedené prostory k pronájmu (zveřejnit záměr)
• rada bere na vědomí havarijní stav oken
v Karlštejnské 259 a konstatuje, že budova je

z radnice
připravována ke kompletní rekonstrukci na
budovu MěÚ
• rada souhlasí s tím, aby bezbariérový chodník v ulicích Pod Horkou, V Horce a Vrážská
provedla firma EKIS, spol. s r. o., na základě
předložené cenové nabídky a pověřuje OISM
přípravou smlouvy o dílo (podmínkou realizace díla je získání dotace SFDI)
• rada souhlasí s tím, aby pěší propojení ulic
V Horce, Pod Horkou a Komenského provedla firma EKIS, spol. s r. o., na základě předložené cenové nabídky a pověřuje odbor investic přípravou smlouvy o dílo (podmínkou realizace díla je dohoda se zhotovitelem o odložení platby za stavbu do r. 2010)
• rada souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na byt Poštovní 228 do 31. 12. 2009
• I. rada ve věci Akce Bike & Ride – postup přípravy akce souhlasí s cenovými nabídkami
firmy CAUTOR Projects & Advising a vybírá dle Metodického pokynu č. 15, vydaného
ROP Střední Čechy, tuto firmu pro organizaci
nových výběrových řízení, a to VŘ na vypracování PD pro Bike & Ride a dále VŘ na zhotovitele stavby Bike & Ride za podmínky, že
bude možné posunout termín realizace celé
stavby a společnost Cautor Projects & Advising převezme smluvní odpovědnost za dodržení všech podmínek realizace, dokončení
a administraci stavby v návaznosti na uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace
• rada po projednání ruší své usnesení č.
2.1.35. ze dne 20. 7. 2009 z důvodu investičních nákladů na přeložku VO
• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 4/2009 (podnětem k navrženým rozpočtovým změnám je přijetí několika neinvestičních
dotací, úpravy v oblasti příjmů a výdajů zaměřené především na úspory)
• I. rada bere na vědomí informaci finanční-

ho odboru o propadu daňových výnosů oproti r. 2008 ve výši 9 mil.; II. rada ukládá všem
správcům kapitol rozpočtu nalézt rezervy ve
svěřených kapitolách rozpočtu
• I. rada stanovuje podle § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), celkový počet zaměstnanců obecního
úřadu na 199 a ukládá tajemníkovi městského
úřadu, aby tohoto stavu zaměstnanců dosáhl do 31. 12. 2009; II. rada ukládá tajemníkovi úřadu předložit analýzu finančních dopadů
tohoto opatření pro rozpočty na r. 2009 a 2010
• rada ve věci Pozastavení účinnosti sociálního
fondu souhlasí s pozastavením účinnosti sociálního fondu k 1. 7. 2009 (pozastaveno vyplácení příspěvků ze sociálního fondu na stravné, životní i pracovní jubilea a ošatné pro zaměstnance města; důvodem k tomuto opatření
je špatná finanční situace a nenaplnění rozpočtu v příjmových položkách)
• I. rada souhlasí s podáním žaloby dle ust. § 14
tiskového zákona, aby rozsudkem soudu byla
stanovena povinnost vydavatele periodika VV
Černošice uveřejnit tiskovou odpověď k článku uveřejněnému v jeho červnovém vydání tak,
jak o ni bylo požádáno dopisem ze 17. 7. 2009;
II. rada ukládá odboru kancelář tajemníka vypracovat žalobu dle cit. ust. tiskového zákona
• rada souhlasí s umístěním mapy města do
vitríny v ul. Karlštejnská
Různé
• I. rada ve věci Strategický plán Leader MAS
Karlštejnsko, o. s. – Program rozvoje venkova
souhlasí s přistoupením k programu; II. rada
ukládá odboru investic jednat se společností a připravit vhodné projekty do tohoto dotačního titulu
• rada stanovuje termíny pro schůze rady města: 12. 10.; 26. 10.; 9. 11.; 23. 11.; 7. 12.; 21. 12.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
CLARKE, Stephen: Celkem jde o Merde – humorný román britského novináře; CROMBIE, Deborah: Voda jako kámen – anglická detektivka; ČÁLKOVÁ, Alena. Sádlonoška – humorný román; DALBY, Richard: Anglické duchařské povídky v soubor povídek; FORSYTH, Frederick: Spis
ODESSA – špionážní román; FRANCIS, Dick: Talár a dres – román z dostihového prostředí; IGGULDEN, Conn: Vlk plání – historický román o životě Čingischána a jeho potomků; LARSSON,
Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm – švédský thriller; Legendy české fantasy; McCALL SMITH,
Alexander: Srdce africké krásky – detektivní román z africké Botswany; MICHAELS, Anne: Zimní
krypta – kanadský román; PALAHNIUK, Chuck: Zalknutí – společenský román; PAWLOWSKÁ.
Halina: Když sob se ženou snídá – druhý světový průvodce Haliny Pawlowské; REINEROVÁ, Lenka: Lodní lístek – kniha poslední německy píšící autorky z Prahy; ŠMAUS, Martin: Židle pro Štefana – česká novela; VODIČKA, Milan: Den, kdy došly prachy – román popisující průběh velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.
Naučná literatura:
ADAM, Olaf: Jak hubnout bez hladovění – knížka vám poradí, jak získat štíhlou postavu a přitom nehladovět; COTTERELL, Arhur: Encyklopedie mytologie – úplný slovník mytologických
postav tří dávných civilizací: antické, keltské a skandinávské; ČERMÁKOVÁ, Hana: Génius Zdeněk Svěrák – biografie; JANČA, Jiří: Reflexní terapie rukou; KNAPPOVÁ, Miloslava: Jak se bude
vaše dítě jmenovat? – kniha obsahuje více než 11 000 podob jmen českých a cizojazyčných; KOSATÍK, Pavel: Jan Masaryk – pravdivý příběh – biografie Jana Masaryka; LIEBMANN, Johanna:
Signály těla – naučte se porozumět řeči vlastního těla, předcházet nemocem; MASON, Peter: Vrah
z moci úřední – příběh tříčlenného pátracího úderného komanda SAS, které mělo za úkol vyhledávat nacistické válečné zločince; ROGGE, Jan–Uwe: Rodiče určují hranice – pokračování úspěšné knihy tohoto autora Děti potřebují hranice; SEDLÁČEK, Tomáš: Ekonomie dobra a zla – kniha ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském
blahu a všem ostatním, co se ekonomie týče; Sto nejslavnějších vědců – nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost; TRABACCHI, Ghislaine: Umíte říct ne? – testy a rady
pro různé životní situace.
Pro děti a mládež:
Moje první čtení – pohádky a básničky pro začínající čtenáře; BREZINA, Thomas: Přízraky bez
tváře – Klub záhad 18.;DAVIS, Jim: Garfield bradami vzhůru – komiks; HOLUB, Jiří: Kolik váží
Matylda – příběhy o dětech; LANCZOVÁ, Lenka: Království za botu – čtení pro dívky; NEPIL,
František: Co vyprávěla Noc – soubor půvabných příběhů o ptáčcích a malém Strašpytýlkovi;
SIMPSON, Margaret: Artušovské legendy.
Otevírací doba v 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
Naše telefonní číslo: 251 641 501, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz
on-line katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz
nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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Týden knihoven 2009 aneb Knihovna mého srdce

Malý test pro děti
a) Doplň vlastní jména v názvech knížek:
Říha, B.: ...................................................... cesta
Carroll, L.: ........................................... v říši divů
Čtvrtek, V.: O víle...............................................
Lindgrenová, A.: ......................, dcera loupežníka
Švandrlík, M.: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a ...................................................................
b) Doplň jména autorů dětských knížek:
…………………...…….…… Pod Jezevčí skálou …………......................…..… Malý princ
……………………………… Děti z Bullerbynu …………………………....... Rychlé šípy
……………………………… Harry Potter
……………….................…... Babička
c) Poznáš z jaké knížky je úryvek?
Za dalším lesem je domek, co v něm bydlí malá holčička s velkou mašlí. Jmenuje se Alenka, ale když
ještě neuměla skoro mluvit, říkala si Ája, a pak už jí to zůstalo. Když uměla mluvit trošku víc, řekla
tatínkovi „Tatí, já byfem chtěla pfa.“
Doplněný test prosím přineste označený jménem, adresou a věkem do knihovny do konce října.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři vítěze, které odměníme knihou.
Irena Šilhánková, vaše knihovnice

Pozvánka na autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové
Městská knihovna vás srdečně zve na autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové nazvaného
Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky.
Autorka cestopisu si ve svých sedmdesáti dvou
letech splnila sen z mládí a vypravila se úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své
knížce nám, díky jejímu vyprávění a četným
fotografiím, nevšedním způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Věk paní

Anny a její životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, kterým zkoumá život v pro nás tak exotické zemi. Autorské čtení se uskuteční 21. října od 19.00 v sále Základní umělecké školy ve Střední ulici 403. Vstupné dobrovolné.
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3.	v sobotu 10. 10. Den otevřených dveří od 9.00
do 11.30
4.	anketa pro dětské čtenáře „Moje neoblíbenější knížka“; z odpovědí budou vylosováni dva
vítězové a jako odměnu dostanou knížku
5.	malý vědomostní test
6.	akce pro seniory: Moje první kroky s internetem
7.	autorské čtení s paní A. J. Nyklovou 21. 10.
2009 v ZUŠ
8.	velké říjnové čtení; každý, kdo bude chtít,
může přečíst ukázku ze své oblíbené knížky
nebo z knížek, které postoupily do 3. kola ankety „Kniha mého srdce“; pro dětské čtenáře
bude připravena sladká odměna.

✂

V týdnu od 5. do 11. října proběhne v knihovnách
již 13. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Motto pro rok 2009 zní: Knihovna mého srdce. Koresponduje s celostátní anketou Kniha mého srdce, na níž se aktivně podílely knihovny v České republice. Nejinak tomu bylo
i v černošické knihovně. Již od 4. dubna mohli čtenáři a návštěvníci knihovny dát svůj hlas své nejoblíbenější knížce.
V rámci Týdne knihoven jsme pro vás připravili několik akcí:
1.	čtenářská amnestie pro opožděně vrácené
knihy
2.	bezplatná registrace nových čtenářů

kultura

Kalendář černošických kulturních akcí
Říjen
3. 10. Kola a motory – konec
sezóny (Club Kino)
4. 10. Jazzový koncert Elizabeth
Lohninger Quartet (USA) (Club
Kino 20.00)
16. 10. Koncert Irena
Budweiserová (Club Kino 20.30)
17. 10. Černošický Oktoberfest
aneb Pivní slavnosti na
Masopustním náměstí (10.00)
21. 10. Autorské čtení Anny Johany
Nyklové–Babka Ťapka na kraji
světa aneb Nový Zéland očima
české babičky (sál ZUŠ 19.00)
22. 10. Komorní koncert
Bohuslava Martinů v podání dua

Viola d´Amore (sál ZUŠ 19.00)
25. 10. Festival Kytara napříč
žánry Beppe Gambetta (It) (Club
Kino 20.00)
Listopad
3. 11. Houslový recitál v podání
Jany Vonáškové-Novákové a Petra
Nováka
6. 11. Koncert Peter Lipa and
Band (Club Kino 20.30)
13. 11. Sto Zvířat–koncert k 17.
listopadu (Club Kino 20.30)
14. 11. Koncert Jazz Efterrätt
(Club Kino 20.30)
21. 11. Oslava 7. narozenin Clubu
Kino (od 20.30)

Prosinec
4.–6. 12. Výstava Art Černošice
(restaurace Jedličkovy Lázně)
11. 12. Koncert Big Bandu Václava
Zelinky (Club Kino 20.30)
12. 12. Adventní trhy (u kostela
a v Komenského ulici)
12. 12. Koncert Lokomotiva
planet–křest CD (Club Kino
20.30)
13. 12. Jazzový koncert Dorota
Barová and Tellemarkk.
Dorota Barová (violoncello,
zpěv), Pavel Hrubý (saxofony),
Tomáš Reindl (perkuse), tabla,
bicí
(Club Kino 20.30)

Černošický Oktoberfest aneb Pivní slavnosti
na Masopustním náměstí
Hostinec U Mlynáře a Město Černošice vás zvou v sobotu 17. října od 10.00 na již třetí černošický
Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na Masopustním náměstí v Mokropsech.
A co na vás čeká? Osmnáct druhů piva (např. Plzeňský Prazdroj, Krušovice, Svijany, Bernard, Kouty, Novoměstský pivovar Praha, Pivovar Nymburk, Regent či Lobkowicz), něco k pivečku, speciality české kuchyně a spousta zábavy při živé muzice. Ve stanu i v hostinci se budou podávat grilované
klobásy, vepřové a kuřecí steaky, bude uzená šunka a krůta, poctivá gulášová polévka a česnečka, domácí bramborové placky,
ovarové koleno a tradiční guláš. Dojde i na soutěže, kromě jiných také v pití
piva. Na toho, kdo zdolá tuplák nejrychleji, čeká
hodnotná cena. O dobrou
zábavu se postarají kapely Balzám, Třehusk, Animus Band Radka Nováka
a Acoustic Noise Band. Pro
děti, které přijdou se svými
rodiči, bude připraven skákací hrad, kolotoč a tupláky cukrovinek.
Za odbor kultury
Pavel Blaženín
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Včelaři zvou na slavnostní setkání a zajímavou přednášku
Základní organizace
Českého svazu včelařů v Černošicích slaví v letošním roce 95.
výročí svého vzniku. Při této příležitosti pořádá, za účasti mnoha významných hostů, v sobotu 17. října v Clubu Kino slavnostní schůzi, na které bude bilancovat dosavadní činnost a spřádat plány do budoucnosti (už v minulém čísle Informačního listu jste si mohli přečíst článek Mgr. Luďka Sojky,

předsedy Českého svazu včelařů, o významu včel
pro náš život i o práci černošických včelařů pro
rozvoj včelstev). Součástí této akce bude i veřejná přednáška jednoho z nejzkušenějších současných českých včelařských odborníků na poli teorie i praktického chovu, ing. Květoslava Čermáka, CSc. Téma přednášky Život včelstev v průběhu roku i následná diskuse budou jistě zajímavé pro každého, kdo má zájem o včely, přírodu
a zdravý životní styl. Veřejná přednáška začíná
v sobotu 17. října v 13.30 v Clubu Kino. Vstup
volný. Konec akce je plánován na 16.00. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni!
RNDr. Ivan Babůrek, CSc., jednatel ZO ČSV Černošice

Humanitární sbírka nepotřebných věcí se uskuteční v říjnu
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek (minimálně 1 m2, prosíme neodevzdávejte odřezky a zbytky), domácích potřeb
(nádobí bílé i černé, skleničky–vše nepoškozené), peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek a obuvi. Nebereme ledničky, televize,

počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný
a vlhký textil a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v budově městského úřadu v Karlštejnské
ulici číslo 259 v prostorách bývalého papírnictví,
a to od středy 21. 10. do pátku 23. 10. od 8.00 do
19.00. Darované věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich poškození během transportu.
(red)

Český červený kříž s výlety v tomto roce končí
Obsadit celý autobus při našich výletech je stále obtížnější, i když se snažíme vybírat zajímavá a hromadnou dopravou někdy méně dostupná místa. Aby byl výlet i cenově přijatelný, je dobré, aby většina sedadel byla obsazena.
Vzhledem k tomu, že začátkem října jede deset našich stálých účastnic výletů na ozdravný
pobyt do Janských Lázní (organizuje OS ČČK)
a že se někteří ze zdravotních důvodů či z obavy nepříznivého počasí odhlásili, rozhodli jsme
se, že říjnový výlet zrušíme. Cesta do Nového
Města nad Metují, Dobrušky a Opočna, která
se uskutečnila 23. září a byla v pořadí pátým le-

tošním výletem, ukončila naši poznávací činnost. Všechny zájemce rádi přivítáme v příštím roce, kdy budeme v této činnosti pokračovat. O našich aktivitách vás chceme informovat i ve vývěsních skříňkách. Velmi nemilým
překvapením však pro nás bylo, že ze skříňky u černošického nádraží zmizely naše materiály a objevila se tam hlášení o přerušování elektrického proudu (skříňka byla uzamčena!). A co víc–skříňka byla zbavena dvířek, která ležela na zemi. Jak to bude vypadat s našimi
možnostmi dál předávat informace?
Václava Raková, jednatel ČČK

23

informace

Mateřské centrum Mraveniště vás uvítá ve čtvrtek i v pátek
Zdravíme z Mateřského centra Mraveniště a dáváme na vědomost, že vzhledem k velkému zájmu
rozšiřujeme Mraveniště do dvou dnů každý týden.
Kde? V prostorách MaNa v Komenského ulici naproti kostelu. Ve čtvrtek se těšíme na děti (v doprovodu rodičů) od 2 do 5 let. Pátek patří miminkům

a batolátkům do 2 let, v doprovodu rodičů. První páteční setkání se uskuteční 16. října, program
bude přizpůsobený věku dětí. Přijďte si společně
pohrát, zazpívat a poznat nové kamarády. Kontakt:
mraveniste@seznam.cz, tel.: 603 283 939.
Zdraví Simona, Hedvika, Radka

Černošickým fotbalistům zbývá do konce podzimní části
odehrát šest kol
Kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Den
So 10. 10.
Ne 11. 10.
So 17. 10.
So 17. 10. !!
So 24. 10.
Ne 25. 10.
So 31. 10.
Ne 1. 11.
So 7. 11.
Ne 8. 11.
So 14. 11.
Ne 15. 11.

Hodina
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

A tým
Černošice–Vonoklasy

B tým
Černošice B–Vonoklasy B

Horoměřice–Černošice
Třebotov–Černošice B
Černošice–Všenory
Černošice B–Lety C
Jinočany–Černošice
Všenory B–Černošice B
Černošice–Úhonice
Černošice B–Kytín
Průhonice–Černošice
Klinec–Černošice B

Naše druhé září
Naše druhé září začalo v dobřichovickém
občanském sdružení Lumen úklidem a stěho
váním zpět do prostor, které máme k dispozici od
září do června. Téměř na začátku září se rozběhl
denní klub malých dětí Lumek, který je letos jako
novinka celodenní, a ve čtvrtek a pátek ještě
navíc dopolední klub malinkých dětí Lumeček.
Přivítali jsme mnoho nových tváří a k naší radosti i mnoho „starých malých známých“. V Lumenu
kromě Lumku začal také řízený program Herny
pro maminky s dětmi, výtvarka s keramikou,
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angličtina pro nejmenší a hodiny češtiny. Rozběhl
se i Kurz pro děti s odkladem školní docházky, který
probíhá v budově Základní školy Dobřichovice,
uskutečnila se první z Podzimních přednášek na
téma „Co má vlastě umět?“. Jak se tak nenápadně
léto překulilo do podzima, začal foukat vítr, přišla
michaelská doba a s ní nás čeká i boj s drakem,
který se pravidelně v tuto dobu usazuje na břehu
naší Berounky. Jak to s drakem dopadne, to se
uvidí na Drakiádě na začátku října.
Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz

sport

Černošického sokolení si užili malí i velcí
Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 19. září již
2. ročník Černošického sokolení. Dopoledne se
na kurtu u sokolovny odehrál volejbalový turnaj,

Vítězové volejbalového turnaje

v jehož průběhu bylo k vidění mnoho pěkných
a patřičně dramatických zápasů. Místním patriotům určitě udělala radost skutečnost, že první
tři místa obsadila družstva pořádajícího klubu
Jungmannovy župy TJ Sokola Černošice. Týmy
„na bedně“ obdržely diplom a malou pozornost
v podobě čepice či slušivého kloboučku.
Odpolední sokolení bylo vyhrazeno dětem, pro
které byl ve vrážském lese připraven „orienťáček“. Na trati se házelo šiškami na cíl, skákalo se
z pařezů, předváděly se skoky zvířat, podle větví a plodů se určovaly lesní stromy, hádalo se,
jaká zvířata lze u nás v lese spatřit, podle fotografií se určovala místa z okolí Černošic, vázaly se uzly a kličky na botách, luštila se šifrovaná
zpráva a zkoušela se orientace v mapě. Také úkol
ze zdravovědy zvládly děti se zdarem, dokázaly
správně zatelefonovat pro „záchranku“ i zavázat
rozbité koleno. Nejvíc se však líbilo překonávání
příkopu pomocí lan.
Hana Fořtová a člen vítězného volejbalového
týmu a autor fotografií Jan Benžala Beneš

Společná fotografie těsně před startem orienťáčku ve vrážském lese
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Škola získala grant na zřízení Školního poradenského centra
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami
Naše škola v rámci vypisovaných grantů Středočeského kraje, který je zadává ve spolupráci s Evropským sociálním fondem, získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost grant na zřízení Školního poradenského centra pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami při ZŠ Černošice. Stalo se tak v závěru minulého roku.
Evropský sociální fond, vytvořený v roce
1957, je hlavním finančním nástrojem Evropské unie pro investice „do lidí“. Podporuje zaměstnanost a pomáhá lidem zvyšovat jejich vzdělání a kvalifikaci, což zlepšuje jejich vyhlídky na získání práce. Členské
státy a regiony pak konstruují své vlastní
operační programy Evropského sociálního
fondu, aby mohly reagovat na skutečné potřeby „přímo na místě“.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve
svých mnoha ustanoveních určuje školám povinnost poskytovat výchovu a vzdělání všem žákům, tedy i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Celou problematiku řeší §16 tohoto zákona, a především pak vyhláška č. 72/2005 Sb., §7. Toto
ustanovení nastavuje základní úlohu školy v poskytování poradenských služeb (viz
také Národní program rozvoje vzdělávání v ČR). Ve škole mají být podle výše uvedené vyhlášky zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků, které jsou zaměřené především na:
prevenci školní neúspěšnosti
primární prevenci sociálně patologických jevů
kariérové poradenství

26

odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, a žáků se sociálním znevýhodněním
péči o vzdělávání a výchovu nadaných
a mimořádně nadaných žáků
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky
s neprospěchem a také na metodickou
podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků, dovedností, metod a didaktických zásad.
Ale to je až příliš odborné. Takže: od 1. 1.
2010, po přípravných pracích, bude na škole fungovat Školní poradenské centrum, které bude zaměstnávat psychologa, pedagogy, speciální pedagogy a nezbytnou administrativu. Jejich práce se bude zaměřovat
především na:
doporučování vhodné formy vzdělávání
provádění psychologických a speciálně
pedagogických vyšetření žáků
vypracovávání vzdělávacích programů
pro žáky se zdravotním postižením
zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků
poskytování poradenských služeb žákům se zvýšeným rizikem školní neú-
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spěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým
pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
poskytování poradenských služeb zaměřených na vyjasňování osobních perspektiv žáků, jejich profesního vývoje
poskytování metodické podpory učitelům
zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření
koordinaci práce školního metodika
a výchovného poradce
naplňování obsahu práce psychologa
a speciálního pedagoga v duchu přílohy
č. 3 uvedené vyhlášky

vedení individuálního doučování,
práci s dětmi, vedení individuálního
a skupinového doučování, vedení administrativy
dlouhodobou práci s dětmi s postižením, vývojovými poruchami–kompenzace, reedukace
styk s veřejností.
Věříme, že tato poradna přinese zkvalitnění práce školy i mimoškolní činnosti
a zkvalitnění dalších aspektů, které napomáhají, jak je v zadání Středočeského kraje a Evropského sociálního fondu, k rovným příležitostem ve vzdělání ve Středočeském kraji.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Organizace školního roku 2009/2010
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30.
června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
ve středu 23. prosince 2009 a skončí
v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne
v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro okresy Praha – západ a Praha
– východ stanoveny v termínu od 1.
února do 7. února 2010.
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna
2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od
čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31.
srpna 2010.

Období školního vyučování ve školním roce
2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Státní a ostatní svátky 2009–2010
28. 10. 2009 (středa):
Den vzniku samostatného
československého státu
17. 11. 2009 (úterý):
Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2009 (čtvrtek):
Štědrý den
25. 12. 2009 (pátek):
První vánoční svátek
26. 12. 2009 (sobota):
Druhý vánoční svátek
1. 1. 2010 (pátek):
Nový rok,
Den obnovy samostatného českého státu
5. 4. 2010 (pondělí):
Velikonoční pondělí
1. 5. 2010 (sobota):
Svátek práce
8. 5. 2010 (sobota):
Den osvobození.
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V novém školním roce naplnili prvňáčci čtyři třídy
Prvního září v osm hodin zazvonilo a prázdniny jsou nenávratně pryč. Děti jistě šly do školy se
smíšenými pocity. Co bude, s kým budu sedět, kdo mě bude učit, jaký budu mít rozvrh? Však
to známe z vlastní zkušenosti. Alea iacta est, tedy kostky jsou vrženy. A to platí jak pro žáky, tak
i pro učitele a rodiče.
Škola se na nový školní rok poctivě celé prázdniny připravovala. V prvních, druhých, třetích
šestých, sedmých a osmých třídách se bude vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího
plánu. Rozvrh celé školy byl koncipován tak,
aby v co největší šíři umožnil dětem zapojení do
zájmové mimoškolní činnosti. Připravili jsme
v rámci projektu Komunitní škola celou řadu aktivit, které budou postupně žákům nabízeny. Samozřejmostí je příprava žáků devátých tříd na
střední školu, sportovní kroužky a další tradiční aktivity.
Od září začala pracovat nová Rada školy, která
byla zvolena v červnu.

Poprvé v opravdových školních lavicích
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Ve škole i v jejím okolí byly provedeny nezbytné opravy a rekonstrukce. Před budovou školy v Mokropsech byl vybudován z prostředků
školy nový dlážděný chodník. Třídy byly vymalovány, rozbité lavice a židle opraveny, chodby a budova byly zbaveny nejrůznějších písemných vzkazů mezi spolužáky, umělecká dílka na
záchodech byla přemalována, zkrátka a dobře,
nový školní rok je tu.
Žáků proti loňsku přibylo
Naše škola se v letošním roce opět rozrostla.
V současné době evidujeme 656 žáků. Je to více
než v loňském roce. Disponujeme devětadvaceti
třídami s průměrem 22,62 žáka na třídu. S tím-

z města a okolí
to počtem se pomalu blížíme efektivní ekonomické hranici (23 žáků na třídu), ale to je jistě způsobeno například „stavební“ velikostí tříd,
pracovištěm v Komenského ulici apod. Myslíme
si, že náš průměr je ideální, počet žáků na třídu nám může zabezpečit dobré podmínky pro
výukový proces. Nižší počet žáků na třídu souvisí i s naším přesvědčením, že první třídy nemají být naplněny na maximum. Adaptační fáze
dětí je složitá a v průběhu dalších let se jistě třídy naplní novými žáky. Navíc tím vycházíme
vstříc přáním rodičů, která vždy bereme v potaz. I v letošním školním roce máme opět čtyři první třídy. Mají 87 dětí, což je 21,75 žáků na
jednu třídu. A to se nám zdá dobré.
Družina i jídelna s dostatečnou kapacitou
V letošním školním roce ve škole vyučuje 46 pedagogů (41 žen a 5 mužů). Školní družina má
jako vždy dostatečnou kapacitu k umístění žáků

až do třetího postupného ročníku. I školní jídelna je schopna zvládnout nárůst počtu žáků a také
přípravu obědů pro DPS, MŠ, ale i pro soukromou mateřskou školku a další případné instituce.
Škola je i nadále otevřena všem
Vím, že jsme připraveni zvládnout nový školní
rok. K tomuto přesvědčení mě vedou i výsledky kontrol, kterými škola prošla v loňském roce.
Z hlediska organizačního, finančního a výukového nemá škola žádné podstatné výtky. I nadále zůstáváme školou otevřenou všem podnětům
a klidné, věcné a vstřícné diskuzi s rodiči žáků
a veřejností. Základní informace o škole najdete
na naší www stránce – zscernosice.cz.
Přejeme vám i nám, aby letošní školní rok byl
rokem důvěry a společné snahy. Již teď však plánujeme nové aktivity školy. Chceme, abychom
byli školou celého města.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Jako každý rok přišli prvňáčky uvítat starosta Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
„Doufáme, že se vám ve škole bude líbit, protože město na školu hodně přispívá a snaží se ji neustále
zvelebovat. Přeji vám, abyste chodili do školy rádi a získali hezký vztah ke svým učitelům, aby se vám
dostalo veškeré péče a vzdělání, abyste ve škole strávili čas, na který budete rádi vzpomínat a našli tu
hodně kamarádů. My jsme naopak rádi, že pro vás můžeme něco udělat, protože děti jsou to nejcennější, co v našem městě máme“, uvedl starosta města.
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Irena Budweiserová vystoupí v Černošicích
Po delší odmlce opět v Černošicích vystoupí Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In. Tentokrát nikoli v kostele, ale v Clubu Kino v pátek 16. 10. od 20.30. I když repertoár bude přizpůsoben klubové atmosféře,
nepřijdou příznivci Ireny o její oblíbené spirituály a gospely (v poněkud jiných úpravách, více jazzových a podpořených tentokrát i zvukem elektrické kytary). Dále to budou skladby, které nejsou určeny pro sakrální prostory a mají opět převážně jazzové aranže od Mirka Linky. Posluchače čekají také úplné novinky, ať již převzaté či autorské. V kapele Fade In hraje na
kontrabas kapelník Evy Pilarové, spisovatel, ilustrátor, zkrátka renesanční
člověk Vít Fiala, na elektrickou kytaru se představí spoluhráč Jiřího Stivína, kytarista Jaroslav Šindler, a na akustickou kytaru zahraje Mirek Linka,
od něhož pochází většina aranží (spolupracuje vedle Ireny např. s Elenou Suchánkovou, Evou Emingerovou a také s nedávno zesnulým Hiramem Bulockem). Vstupné 150 Kč. Předprodej je zajištěn
v trafice na černošickém nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Pocta umělců Händelovi, Haydnovi a Martinů
Odbor kultury vás srdečně zve 22. 10. od 19.00 do koncertního sálu Základní umělecké školy na slavnostní koncert dua Viola d´Amore u příležitosti vzniku ČSR. Duo hraje ve složení Jiří Šimáček (housle, viola d´amore) a Karel Prokop (klavír), spoluúčinkuje Eva Děkanová (zpěv). Rok 2009 je na hudební
jubilanty, které si připomíná celý kulturní svět, opravdu bohatý. Díky vzpomínaným jménům – Georg
Fridrich Händel (250 roků od úmrtí), Joseph Haydn (200 let od úmrtí) a v neposlední řadě i Bohuslav
Martinů (50 roků od úmrtí) – nám hudební historie přímo nabízí jakýsi pomyslný symbolický oblouk
hudby a jejího smyslu, počínaje hudbou barokní a konče hudbou nedávno minulého 20. století. S tímto
záměrem je koncipován i tento komorní koncert. Zaposloucháme se do díla G. F. Händela, A. Vivaldiho, K. Stamice, W. A. Mozarta, J. Haydna a B. Martinů. Vstupné je 100 Kč. Senioři a děti 50 Kč. (pb)

Beppe Gambetta a jeho kytara napříč žánry
Zveme vás 25. 10. od 20.00 do Clubu Kino na vystoupení italského kytaristy, skladatele a pedagoga Beppe Gambetty (nar.
1952) pocházejícího z Janova. Jeho repertoár tvoří kromě vlastních kompozic i transkripce známých skladeb. V Gambettově
vlastní hudbě, která se pohybuje na rozhraní blues, popu a rocku, se prolínají italské kořeny (zejména ligurská tradice) a americká country a bluegrass, které jsou jeho oblíbeným stylem.
Gambetta je též znám jako velký inovátor v pojetí trsátkové hry
na akustickou kytaru. Pravidelně několikrát ročně cestuje do USA a Kanady, kde koncertuje na prestižních festivalech (Walnut Valley festival, Merlefest, Kerrville Folk Festival atd.). Za svou hudební
kariéru vydal jedenáct CD, spolupracoval a koncertoval s velikány světového folku – Bélou Fleckem,
Doc Watsonem, Normanem Blakem, Davidem Grismanem a dalšími.
(pb)
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Houslový recitál v koncertním sále Základní umělecké školy
Po delší době vystoupí 3. 11. od 18.30 v koncertním sále ZUŠ, Střední 403, přední česká houslistka
Jana Vonášková–Nováková a vynikající klavírista Petr Novák. Na koncertě zazní skladby W. A. Mozarta, K. Pexidra, K. Janovického a L. Sluky. Vedle krásného Mozartova houslového koncertu publikum uslyší i skladby vynikajících českých skladatelů 20. století. Jana Vonášková–Nováková vyhrála několik prestižních mezinárodních houslových soutěží (Talent roku v Praze 2000, Young Concert
Artists Trust v Londýně 2002), studovala na Royal College of Music v Londýně a na pražské HAMU.
V současné době je spolu s Jitkou Čechovou a Janem Páleníčkem členkou Smetanova tria. Petr Novák je laureátem soutěže Beethovenův Hradec, vítězem Klavírní soutěže Bohuslava Martinů v Praze
(1996) atd. Přijďte a podpořte svou účastí kulturu a klasickou hudbu v Černošicích. Vstupné je 100
Kč, senioři a děti 50 Kč. Těšíme se na Vás.
Odbor kultury a Jana Vavřínková, ZUŠ Černošice

Sto zvířat a jejich Postelový turné 2009
Město Černošice vás u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii zve v pátek 13. 11.
od 20.30 do Clubu Kino na koncert fenomenální skupiny Sto zvířat, která v březnu vydala v pořadí již
sedmé album Postelový scény. Na rozdíl od předchozího titulu Rozptýlení pro pozůstalé (2007) věnovaného posledním věcem člověka nyní Zvířata přicházejí s třinácti písněmi pojednávajícími o sexu, jeho
příčinách i důsledcích. Album, které vznikalo v proslulém studiu Sono, se opět nese v klasickém zvířecím stylu, který originálně míchá ska, reggae, rocksteady ale i swing. Nové písně nesou mnohoslibné názvy jako Erotickej film, Návod jak ji sbalit, Královna temných spádů či Víno s klokanem. Autorem všech
textů je saxofonista Tomáš Belko, hudbu napsali Jan Kalina a Karel Šváb. Jako hosty si skupina Sto zvířat
pozvala vokální duo Dasha & Alena Průchová, v jedné písni hostuje Dr. Kary. Vstupné je 200 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 10. v trafice na černošickém nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Nově otevřený park u Domu s pečovatelskou
službou je místem klidu a pohody nejen pro seniory
Černošice jsou městem klidu a zeleně, nicméně stále tu vznikají další místa, která jeho obyvatelům zkvalitňují životní prostředí. Nejnovější oázou pro relaxaci a místem pro příjemně strávené chvíle odpočinku se stal nově vybudovaný park bezprostředně sousedící s Domem s pečovatelskou službou, který byl slavnostně otevřen ve středu 23. září.
Na výstavbu parku o rozloze dva tisíce metrů čtverečních se městu podařilo získat dotaci z Operačního programu životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí. Samotnou realizaci provedla specializovaná
firma JENA, firma služeb. Pracovníci technických služeb pak osadili park lavičkami a pravidelně zavlažují a sekají nově vysetou trávu.
V podzimních měsících vysadí do nového parku ještě šest vzrostlých okrasných stromů.
Parčík se asi nestane místem, kde by našla vyžití například mládež, nejsou tam žád-

né atrakce. Bude sloužit především seniorům
z Domu s pečovatelskou službou, pro které
je cesta do lesa či za vzdálenější zelení příliš
namáhavá a může být vhodným místem odpočinku i pro maminky s kočárky a všechny
ostatní milovníky klidu, neboť vstup do něj
není nijak omezen.

Zdravice starosty města

Za krásného slunečného počasí se slavnostního otevření nově vybudovaného parku zúčastnili představitelé města, starosta Mgr.
Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšád-

K slavnostnímu otevření nově vybudovaného parku patřil i přípitek všech zúčastněných
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lová, a samozřejmě ti, kteří budou park nejvíce využívat, totiž obyvatelé Domu s pečovatelskou službou.
„Jsem rád, že jsme se dnes sešli u tak významné události, kterou je otevření tohoto krásného parku. Vybudovali jsme jej částečně za finanční prostředky města, částečně z dotace,
kterou se nám podařilo získat. Učinili jsme
tím další krok v naší snaze ozelenit město
tak, aby bylo příjemnější pro všechny obyvatele. Zároveň tak splácíme i určitý dluh vůči
vám, seniorům. Máme zato, že město by se
mělo rozvíjet tak, aby se v něm příjemně žilo
všem obyvatelům bez rozdílu věku. Park je takovým naším dárkem pro vás. Přáli bychom
si, abyste sem chodili rádi a byli jste obklopeni
jen příjemným prostředím. Byli bychom rádi,
abyste Černošice vnímali jako svoje město,
které na vás myslí,“ uvedl starosta města.

Nový park se nám líbí
Mezi těmi, kteří se zúčastnili slavnostního
otevření a hned od začátku si užívali příjemného a klidného prostředí nového parku, byla
i obyvatelka Domu s pečovatelskou službou
paní Heřmánková. A jaké byly její bezprostřední pocity?
„Jsme tu všichni spokojeni, máme tady své soukromí. Park je opravdu moc pěkný, můžeme se
tu procházet, procvičit si nohy. Chtělo by to ještě
instalovat nějakou lavičku, čtyři jsou málo, a vysadit nějaký ten strom. Ale to nám jistě pracovníci technických služeb časem splní. A ještě jedna pochvala nakonec, neboť k pěknému prostředí
patří i milé zacházení. A to nám poskytuje pan
Strejček. Když něco potřebujeme, ihned to zařídí,
okamžitě vyhoví. Neviděli jsme ho nikdy naštvaného a rozčileného. Mirek nás prostě omlazuje,“
svěřila se paní Heřmánková.
(red)

Prvními návštěvníky parku byly samozřejmě obyvatelky Domu s pečovatelskou službou.
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Vzpomínka
Nedávno uveřejněný článek společnosti Nevers, která se věnuje historickým aktivitám a vyzývá ke spolupráci, mi připomněl, že mám po své mamince paní Ludmile
Hořejšové (narozené 1906) poznámky, kde zapsala některá česká řemesla provozovaná v době jejího dětství na venkově. Řemeslníci a podomní obchodníci obcházeli obce
a dům od domu nabízeli své zboží a služby. Na jednotlivá místa se pravidelně vraceli a hospodyně na ně často již čekaly. Vzpomínka je pravděpodobně z Podřipska, kam
do obce Dobříň u Roudnice nad Labem maminka jezdila celé dětství a mládí ke své
babičce. Domnívám se, že by tato připomínka zašlých časů mohla zajímat některé čtenáře Informačního listu.

Cituji:
Semínkáři – prodávali semena řepy, jetele, mrkve – dětem sladké dřevo
Pometláři – chodívali dům od domu
a prodávali košťata
Octaři – měli ocet ve velikých sudech
a prodávali jej na džbánky
Sklínkaři – prodávali jídelní sklo – noHusáci – po žních kupovali husy
sili je v koši na hlavě
Popelář – sbíral pro mydláře popel; za Židi – kupovali peří
věrtel (dutá míra) dával půl kostky Peciválové – byli umounění, opravovali
mýdla
a vymazávali pece
Pak
chodili po vsi kolovrátkaři, flaBrusič (šlejfíř) – brousil nože a nůžky
Paraplář – prodával a opravoval deštní- šinetáři, harfeníci a šumaři s niněrou
(starý strunný nástroj, který se pomocí
ky (paraplata)
kličky uvedl v činnost).
Peckáři – před Vánocemi prodávali suRenata Horešovská, Černošice
šené švestky a hrušky a za to brali
nejraději sušené houby
Kořenářka – prodávala masti a čaje; nosila je v nůši na zádech a v koši na
ruce
Vlasaři – za několik krejcarů skupovávali ženské vlasy
Krtičkáři – Myšaři – Krysaři – líčili
pasti a chytali myši
Cikáni – prodávali řetězy, sekery a nebozezy
Dráteníci – drátováním spravovali hospodyním kameninové nádobí
Kmínaři – prodávali kmín
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Kulturní akce Mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice

Kavárna Modrého domečku
1. až 29. října–výstava fotografií ze dvou let fungování Modrého domečku a jeho akcí, nazvaná Už 2 roky!
5. října–Zahájení týdne duševního zdraví. Čaj na uvolnění mysli ZDARMA pro každého! Od 18.00–
Volná beseda s psychoterapeutkou Karin Řehákovou a psychiatričkou Magdalenou Richterovou, relaxace, zážitková hra.
Galerie Modrého domečku
1. října (19.00)–Vernisáž výstavy akvarelových obrazů na hedvábí od Alice Végrové, výtvarnice, psychoterapeutky a držitelky ceny Franze Kafky za uměleckou činnost a přínos evropské kultuře. Výstava se koná v rámci týdnů duševního zdraví.
2. listopadu (18.00)–Vernisáž výstavy Toulky českým světem. Fotografické střípky Jana Černého,
17tiletého studenta a bývalého klienta oddělení CESTA v Řevnicích (prožil na vlastní kůži proměnu
člověka, který se zbavil závislosti na drogách). Výstava potrvá do 21. listopadu.
3. listopadu (18.30)–Vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Yvonne Baalbaki, která používá techniku
voskové olejové barvy a barevných pastelů. Výstava potrvá až do 29. listopadu.
Modrý Domeček, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, www.os.-naruc.cz. Otevírací doba galerie i kavárny:
pondělí 12.00 – 19.00, úterý – pátek 9.00 – 19.00, sobota a neděle 10.00 – 17.00.

Dobřichovice

5. – 9. října–Stacionář v Dobřichovicích se připojí k Týdnu duševního zdraví a od 5. do 9. října nabídne Otevřené dveře pro veřejnost. Zaměstnanci i klienti ukáží prostory stacionáře a představí svou
činnost. Vhodná doba pro návštěvu je 9.00 – 15.00. Více na www.os-naruc.cz.
Zámek
28. října (17.00)–Soubor Ludus Musicus, Město Dobřichovice a Zdeněk Žáček zvou na Snění o minulosti – kaleidoskop písní, čtení a vyprávění k 28. říjnu. Program doplní netradiční výstava Idylická
doba 20. let minulého století – technika a lidé (potrvá do 1. listopadu).
Fürstův sál
9. a 10. října (20.00)–Členky řevnického divadelního souboru Monika Vaňková, Alice Čermáková
a Terezie Červená se představí v současné hře americké autorky Clare McIntyre Růžový šampaňský,
kterou přeložila Alice Nellis. Podrobnosti na www.divadlorevnice.cz.
11. října (18.00)–Přijďte si poslechnout Lucii Kovaříkovou (první Češku, která na kole objela svět) a jejího partnera Michala Jona. Prostřednictvím obrázků a živého komentáře, za doprovodu chilské a argentinské hudby, vám oba cyklocestovatelé přiblíží, jak se jezdí na kole v Patagonii. Více na www.luciemichal.cz.
17. října (19.00) Josefu Klímovi vyšla v září knížka Vlastníma očima. Křest knihy s besedou i muzikou, pro zájemce i s podepsanou knihou, bude u nás v Dobřichovicích.
20. října (18.00)–Výstava Fotografie v básních – symboly nevinnosti (Ivan a Josef Vokurkovi) otevře
program Josefa Fouska „Nemám čas lhát“. Výstava bude otevřena 24. 10. a 31.10./ soboty / od 13 – 19
hodin, dále 7.11. a 8.11. od 17 – 19 hodin).
25. října (15.00)–Malé divadélko Praha přijede s pohádkou pro děti Karkulka.
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Černošické inlajnové odpoledne přilákalo rekordní počet bruslařů
Téměř tři stovky vyznavačů jízdy na kolečkových bruslích si 5. září přišly vyzkoušet své umění
a fyzickou připravenost na již 3. ročník Černošického inlajnového odpoledne. Na kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty bojovali ti úplně nejmenší na čtyřsetmetrové trati, pro větší
byla připravena Černošická míle a ti, kteří si chtěli připsat body do Českomoravského bruslařského poháru v závodě O2 InLine Cup, se vydali na trať patnáctikilometrovou.

Lucie byla nejrychlejší
z černošických borců
Časy na trati Černošická míle
Velechovská Lucie
0:02:30.4
Oppa Jiří
0:03:00.1
Pour Jiří
0:03:09.5
Voldřichová Magdaléna 0:03:21.3
Novák Jan
0:03:33.5
Hlas Oldřich
0:03:40.1
Tuháčková Janetta
0:03:42.6
Ježek Matyáš
0:03:57.7
Formánková Eliška
0:03:57.8
Rádl Aleš
0:04:00.6
Novák Jakub
0:04:01.0
Slaná Jaroslava
0:04:06.0
Voldřich Vladimír
0:04:17.3
Šiková Miroslava
0:04:17.7
Dvořáková Michaela
0:04:21.7
Veber Lukáš
0:04:28.4
Lžičařová Květa
0:04:32.2
Šindelář Jiří
0:04:38.4
Šiková Yveta
0:04:48.8
Behenská Julie
0:05:28.0
Šindelářová Kateřina 0:06:11.0
Tuháčková Jana
0:06:15.6
Behenská Johana
0:08:24.5
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Místní borci se neztratili
V záplavě skvělých inlajnistů z celé
republiky se rozhodně neztratili ani místní borci v čele se starostou Alešem Rádlem, iniciátorem
a propagátorem celé akce. Na startu Černošické míle se jich sešlo 23,
a proto jsme pro ně vytvořili samostatnou výsledkovou tabulku
sestavenou jen a pouze podle dosažených časů. Bez všech možných
kategorií, jen podle výkonu.
Nejlepšího času dosáhla Lucie
Naše město na Černošické míli nejlépe reprezentovala devatenáctiletá Lucie Velechovská. Ve startovním
poli čítajícím téměř dvě stovky závodníků obsadila skvělou pětadvacátou příčku. Zeptali jsme se proto,
v čem tkví tajemství jejího úspěchu:
Působím v týmu Powerslide, což

je tým složený z vyznavačů inline.
Tréninky však nemáme nijak organizované, každý trénuje sám. Já
osobně netrénuji nijak tvrdě, párkrát týdně si jen tak vyjedu. Prostě mi to jde.
Fandíte černošickým inlajnovým
závodům?
Líbí se mi, že se tu něco takového pořádá. Zúčastnila jsem se všech tří
ročníků, byla jsem u toho, když se
rozhodovalo, odkud až kam trať povede. Ta současná je skvělá, naprosto
vyhovuje. Rovněž organizace závodu je vynikající. Navíc z úst profesionálních závodníků slyším, že podobnou trať, jako je Černošická míle, by
rádi zařadili ke všem inlajnovým závodům O2 InLine Cup, který se jezdí
v rámci Českomoravského bruslařského poháru.
(red)

1

sport
2

5

3

4

6

1 – start závodu O2 InLine Cup; 2–budoucí šampióni zatím pro jistotu ještě s doprovodem; 3–ceny pro
nejlepší borce v závodě O2 InLine Cup předávala hvězda seriálu Ulice Šárka Ullrichová; 4, 5–starosta Mgr. Aleš Rádl stihl nejen zajet skvělý čas na Černošické míly, ale i dekorovat vítěze; 6 – na startu
Černošické míle
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Tajenka z dubnové křížovky: Dům Boženy Svobodové v ulici V Dubině
Černošice s malebným krajinným rámcem,
blízkostí řeky Berounky a snadnou dostupností s hlavním městem prosluly jako lokalita,
která stavebníky lákala především k sezónnímu pobytu. Na základě individuálních
potřeb stavebníka zde
vznikaly vilky s jednoduchým dispozičním členěním, vily se
složitější dispoziční
konfigurací nebo velkolepá letní sídla především ve 20. a 30. letech, a to s veškerým
komfortem pro majitele a jeho rodinu. Základem rozvržení půdorysu byla v přízemí kuchyň a pokoj (často
s verandou), v patře ložnice, pokoj a koupelna.
Příkladem velmi jednoduchého půdorysu byla
„rodinná vila pro veleváženého pana J. Jansu“

z roku 1909. V přízemí byly místnosti určené pro letní bydlení (jídelna, kuchyň, ložnice).
Pro posezení s rodinou nebo přáteli sloužila jídelna se vstupem na
verandu. Z verandy
vedlo dvouramenné
schodiště přímo do
zahrady.
V části podkroví
vedle půdních prostor měl majitel soukromý ateliér se vstupem na terasu. Vilku
z let 1909-1910 navrhl a postavil místní stavitel Václav Majer. Současná podoba
pochází z přestavby,
uskutečněné stavební
firmou Františka Poláčka v roce 1939. Dominantním prvkem hlavního průčelí je hranolový arkýř nesený pilířem kruhového půdorysu.

Mgr. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Odspodu; těžko. – B. Klíny; maso; nesmysl. – C. Francouzsky přítel; lyže;
prezent; Alena. – D. Pero; asi; okrasní ptáci. – E. Bodavý hmyz; obilnina; jméno kočky. –
F. Obec pod Bratislavou; spodky; řím. 149. – G. Německý mluv. člen; býv. strojírenský podnik. – H. Souhlas; Eduard. – I. Chem. zn. ytterbia; předložka. – J. Zhruba; číslovka. – K. Pražská nemocnice; egyptská řeka. – L. Řeka; větrovka; starší vztažné zájmeno. – M. Antická mince;
montovaný domek; cirkulace. – N. Mastná kapalina; součást povozu; saň. – O. Přemoci; dřevěné kolečko. – P. Hlt; taktak; jméno sklad. Krejčího. – R. Lendlovo jméno; topivo; okamžitě. –
S. Céva; vyšší savec; istrijské město.
SVISLE: 1. Opaky dobra; hleďme; vůz; jihočeské město. – 2. První část tajenky. – 3. Zájmeno; Jihoafrická republika; Hoodovo jméno; kruh; Klub angažovaných nestraníků. – 4. Zpěvná
slabika; styl zpěvu; dědičná buňka; předložka. – 5. Obchod s nábytkem; anglicky nebo; váhavý souhlas; přirovnání. – 6. Římská 6; klekání; pytlácká past; zájmeno. – 7. Latinská předložka;
vidina; Eden; úpadek. – 8. Jez; sportovní zkratka; chem. zn. hliníku; spár. – 9. Předložka; futra; osychat; koňská síla. – 10. Stropy; větší množství; železný muž; starověké počitadlo; nu. –
11. Druhá část tajenky; chrchlání. – 12. Adéla; americký herec (M.A.S.H.); muslim. bůh; fronta.
Nápověda: C. ami. – F. Iža. – G. ZVD. – K. UVN – 1. Zliv. – 10. Zekon.
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z města a okolí

Černošické setkání aerovek
přilákalo desítky fandů kdysi známé značky

Letos jsme si připomněli 90. výročí založení továrny Aero a 80 let od zahájení výroby vozů této značky. Při této příležitosti jsme v Černošicích uspořádali setkání majitelů těchto historických vozidel
a představili celý výrobní program automobilů. Setkání zorganizoval Aero Car Club Praha založený
téměř současně se zahájením výroby (1930).
Na parkoviště u Clubu Kino se 19. září sjelo 25
posádek s vozy Aero, a to jak „malých“ (od jednoválcové Aero 500 přes nejrozšířenější model
Aero 662 až ke sportovnímu ,,litru“ Aero 1000),
tak i ,,velkých“ již s předním pohonem (od Aera
30 až po nejvzácnější Aero 50).

40

Po uvítání účastníků setkání vynikajícím pečivem
z mokropeské pekárny jsme za cinkání startérů
(proto Aero cililink) vyjeli na projížďku po okolí.
Po návratu do Černošic nás již očekávali diváci.
Bylo dost času na zvídavé dotazy mladší generace i vzpomínky pamětníků, kteří si při pohledu na
nablýskané vozy připommněli mladá léta.
Dík za vydařené setkání patří především „osádce“ Clubu Kino v čele s Michalem Strejčkem
a strážníkům městské policie za skvěle zvládnutou dopravní situaci. I proto jsme nebyli v Černošicích naposledy.
Za Aero Car Club Praha Jindřich Šlesinger

inzerce

VÁŽENÍ OBČANÉ ČERNOŠIC,
dne 9. 9. 2009 byla na úřad města Černošice doručena (dalmatinská) petice,
kterou v souladu se zákonem o peticích podepsalo 155 občanů.

Děkujeme všem zbývajícím 2 750 občanům,
kteří se k této ryze politicky motivované akci nepřipojili, a pokus využít
mediálně zkreslenou reportáž, opírající se o smyšlenky osoby obžalované
ze spáchání závažného trestného činu, nepodpořili.
Formulace, které na adresu představitelů města použili autoři petice, jsou
nyní předmětem žaloby na ochranu osobnosti, neboť v žádném z předpokládaných obvinění se neprokázalo jakékoliv morální či trestně právní pochybení jmenovaných osob.
Z tohoto důvodu také zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. září neakceptovalo návrh na vyvození politické odpovědnosti vůči představitelům
města, kteří byli v zmíněné reportáži citováni v negativních souvislostech.
41
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Restaurace Club Kino nabízí minutkovou kuchyň, zahrádku, koncerty, DVD a video projekce,
kino, divadlo. Možnost pořádání seminářů, firemních prezentací, veškerých oslav atd.

18

Otevřeno denně: út - čt od 11.30 do 22.00 hod., pá - ne od 11.30 do 02.00 hod.

DĚ
K

2.10.
pá

DJ

3.10.

BONGO BONGO COCTAIL NIGHT

VSTUPNÉ: 50 Kč

DJ. Lupo s hity babího léta za doprovodu live percussion “Bongo” show.

6. ČERNOŠICKÁ KOLA A MOTORY

VSTUPNÉ: 30 Kč

20:00
hod.

13:00

so
MOTO

V exhibiční "Trial Moto Jump Show" se na závodním speciálu Montesa představí
hod.
seniorský mistr republiky ve "šlapačkách" Karel Pešata. Rozloučení s motosezónou 2009
doprovodí na zahrádce Clubu Kino "Acoustic Noise Band" (Vláďa Dvořák a Pavel Gregor).
Po tradiční vyjížďce "Okolo komína" Miss kolomoto 2009 a Gold kolomoto podzim 2009.
Večer v Clubu Kino kultovní filmový snímek "Easy Rider"

4.10.

ELIZABETH LOHNINGER QUARTET (USA)

ne

JAZZ

6.10.
út

K IN O

9.10.
pá

VSTUPNÉ: 120 Kč

20:00

Elisabeth Lohninger kromě pravidelního vystupování v newyorských hudebních
hod.
klubech navštěvuje často i Evropu. Evropský a americký tisk ji samotnou označuje
jako "oslnivou" a její hudbu jako "dokonalou". Srdečně zve město Černošice a Club Kino

MUŽI V ŘÍJI

ČR / 2009 režie: Robert Sedláček komedie 120 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, Jaromír Dulava, Pavel Zedníček, Jiří Lábus, ...

20:00
hod.

Příběh se odehrává v malé jihomoravské vesnici, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se
obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby
se v obci konalo mistrovství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně ...

THE REDBRICK HOUSE

VSTUPNÉ: 150 Kč, děti a studenti 80 Kč

19:00

The Redbrick House a město Černošice zvou širokou veřejnost na divadelní představení hod.
v anglickém jazyce - THE BEAR (A.P. Čechov) v podání divadelního souboru The Bear
DIVADLO Education Theatre a na vystoupení dívčího Voicebandu Brécy pod vedením Lukáše Prchala.

10.10.
so
LIVE

11.10.
ne

SHOW YOUR TEETH + SUFFOCATE YOUR OWN VOMITU
+ COLAPSE BENEATH IT + THE MEGAN SHORE

19:00
hod.

Metal-cor koncert kapel, které začínají pomalu ale jistě okupovat černošickou hudební scénu.
Těšit se můžete na skutečně brutální večírek.
VSTUPNÉ: 90 KČ

DÁMA NA KOLEJÍCH - MUZIKÁL

ČR / 1966 režie: Ladislav Rychman 83min
Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, František Peterka, Libuše Geprtová, Stanislav Fišer ...

Řidička tramvaje Marie má na krku každodenní kolotoč povinností: práce,

13.10.
út

KINO
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VSTUP ZDARMA

USA / 2009 KOMEDIE
režie: Anne Fletcher
108min
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Denis O'Hare ...

K

16:00

SENIOR děti, jesle, nákupy, čistírna. Komická postavička v dlouhém kabátě šoféra
KLUB Dopravního podniku jednoho dne vybere všechny úspory z banky, vtrhne na módní
přehlídku, zkoupí všechny modely a začne se měnit na dámu ...

2

20:00

3

DA

hod.

Když knižní redaktorka Margaret čelí vidině deportace do své rodné Kanady, nedá bystré ženě
příliš práce, aby si rychle vymyslela, že je ve skutečnosti zasnoubená se svým nic netušícím asistentem Andrewem, kterého celé roky ponižovala. Ten souhlasí a podivný pár se vydává na Aljašku ...
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16.10. IRENA BUDWEISEROVÁ
pá
LIVE

17.10. ŽIVOT VČELSTEV V PRŮBĚHU ROKU
so

PŘ

VSTUP ZDARMA

Český svaz včelařů - ZO Černošice Vás srdečně zvou na přednášku předního
EDNÁŠKA včelařského odborníka a praktika Ing. Květoslava Čermáka CSc.

17.10. BORON + DELIQENT

VSTUPNÉ: 90 Kč

POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
18.10. HARRY
153 min.
režie: David Yates
dobrodružný
GB - USA / 2009

VSTUPNÉ: 70 Kč

so
LIVE

ne

DĚTSKÉ
KINO

út

KINO

Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman, Tom Felton, Jim Broadbent ...

DANCE

Honza je normální devatenáctiletý kluk, který po tragické smrti svého otce nechce nechat
všechny starosti na mamince, a tak místo plánovaných romantických prázdnin ve Francii
nastupuje na brigádu do luxusního hotelu v Karlových Varech, kde pracuje jeho strýc ...
VSTUPNÉ: 50 Kč

DJ. Rasty, DJ. Syndrom a DJ. Hellman j.h. vás zvou na progressive trance oslavu
výročí rozpadu rakousko-uherského monarchie ...

24.10. ZNOUZECNOST (ZNC) + KLIKA
so
LIVE

hod.

20:30
hod.

16:00
hod.

Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou mezi
Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra v níž náš hrdina buď vyhraje, nebo zemře ...

23.10. "ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU"
pá

13:30

Sokolovská HC skupina známá jako každoroční nedělní budíček trutnovského festivalu
se svým pověstným mega aparátem a v čele s nepřehlédnutelným frontmenem
Kobou Tothem dokáží na pódiu rozpoutat skutečné peklo.

VIDI, VICI ČR/ 2009 KOMEDIE režie: Pavel Göbl 95min VSTUPNÉ: 70 Kč
20.10. VENI,
Hrají: : Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka Kocurová, Bohumil Klepl, Iveta Dušková ...

VSTUPNÉ: 90 Kč

Kapitán Mlíko se po roce vrací do Clubu Kino, aby opět dokázal, že za pořádnou muzikou
musí stát pořádný rebel. Plzeňské punkové legendě Znouzecnost tentokrát předskočí
odchovanci radotínského gymnázia kapela Klika, jejíž jevištní show nezná hranic..

25.10. BEPPE GAMBETTA - KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY

20:00
hod.

20:00
hod.

20:30
hod.

VSTUPNÉ: 120 Kč

20:00

27.10. ZÁVIŠ, KNÍŽE PORNOFOLKU POD VLIVEM GRIFFITHOVY

20:00

30.10. NSOS + KONEC KONCŮ + NOT FOUND TALENT

19:00

ne
LIVE

Italský kytarista, skladatel, a pedagog Beppe Gambetta pochází z Janova. Jeho repertoár
hod.
tvoří kromě vlastních kompozic i transkripce známých skladeb ...Srdečně zve město Černošice

INTOLERANCE A TATIHO PRÁZDNIN PANA HULOTA ANEB hod.
VZNIK A ZÁNIK ČESKOSLOVENSKA (1918 – 1992)
K
KINO-F ČR/ 2006 DOKUMENT režie: Karel Vachek 147min
VSTUPNÉ: 70 Kč - klub 50 Kč

út

pá
LIVE

0

00

Srdečně zve město Černošice VSTUPNÉ: 150 Kč 20:30
Irenina kapela Fade In je složena z vynikajících muzikantů. Na kontrabas zahraje
hod.
kapelník Evy Pilarové Vít Fiala. Na elektrickou kytaru se představí spoluhráč Jiřího Stivína
Jaroslav Šindler. Na akustickou kytaru hraje Mirek Linka, který spolupracoval např. s Elenou
Suchánkovou, Evou Emingerovou a také s nedávno zesnulým Hiramem Bullockem.

VSTUPNÉ: 70 Kč

NSOS - punk-rocková kapela z Přerova. Mají na kontě jednu dlouhohrající desku a splitko hod.
s velmi oblíbenou kapelou Punkhart. V jejich muzice rozhodně vyniká výborná Cágova basa
a také texty ne nepodobné právě zmiňovaným Punkhart.
Druhá banda na kterou se můžete těšit jsou pražští Konec Konců. Jejich melodický punk-rock
by vám měl zpříjemnit už tak nabitý večer.
A poslední učinkující kapelka bude Not Found Talent - kapela Michala Žipaje, kterého snad
nemusíme ani představovat. Každý v okolí o nich určitě už slyšel.

31.10. "TRICK OR TREAT" - HALLOWEEN V CLUBU KINO
so

DANCE

20:00

DJ. Rasty a DJ. Syndrom vás srdečně zvou na oblíbený svátek vydlabaných dýní.
hod.
Až do půlnoci můžete svou vydlabanou zeleninu přihlásit do soutěže "Dýně roku 2009".
Hodnotné “vitamínové” ceny pro tři finalisty soutěže ... VSTUPNÉ: 50 Kč - s dýní zdarma

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Produkce klubu – tel.: 602 613 731 www.clubkino.cz Bar klubu - tel.: 251 640 397
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