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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:
Vzhledem k výraznému nárůstu
počtu obyvatel města, a tím
i počtu voličů, došlo ke splnění
zákonných podmínek pro nové
stanovení počtu volebních okrsků.
Rozhodnutím starosty bylo
v Černošicích nově stanoveno
5 volebních okrsků místo
dosavadních čtyř.
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

5

z radnice

Malé ohlédnutí
za končícím volebním obdobím
Vážení občané,
jedno čtyřleté volební
období, které nám, zvoleným politikům, bylo
vymezeno na práci pro
naše město, se chýlí ke
konci. A to je jistě důvod
se trochu ohlédnout a říci k tomu pár slov.
Černošice jsou městem s mnoha přednostmi
a s velkým potenciálem stát se po všech stránkách skvělým místem pro život. Velkou nevýhodou našeho města je pak jeho velký vnitřní dluh
v infrastruktuře a občanském vybavení, který
jsme zdědili po době minulé a který se všechny
politické reprezentace zvolené od roku 1990
snaží odstraňovat.
Když jsem byl před čtyřmi roky zvolen a pověřen tím, abych vykonával funkci starosty, bylo
to především na základě závazku, že dojde ke
zrychlení tempa, s nímž bude tento vnitřní
infrastrukturní dluh odstraňován. Ke splnění
tohoto cíle jsem pak já sám, ale i tým spolupracovníků, který tvořil nejužší vedení města,
upnul všechny své síly.
Od roku 2006, tedy za minulé čtyři roky, se
podařilo v Černošicích umístit celkově investice
za 200 milionů korun, což je zcela nepochybně
největší objem investic realizovaných v jednom
období za celých posledních dvacet let. V tom,
aby to byla částka čtvrt miliardy, v niž jsem
neskromně doufal, nám pak zabránila jen ekonomická krize z minulého roku.
V onom celkovém objemu investic za 200 milionů jsou především investice do nových silnic,
chodníků, náměstí, alejí, hřišť a vůbec investice především směrované do zlepšení veřejného prostoru. A i když se to možná dnes může
zdát jako samozřejmé a přirozené, že se v našem
městě za ty poslední čtyři roky postavilo tolik
nových komunikací a investovalo tolik peněz
do veřejného prostoru, samozřejmé to vůbec
nebylo. O každou korunu, která má doputovat do městského rozpočtu z nějakého vnějšího
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zdroje, se vede docela vážná bitva. Není a nebylo
snadné dosáhnout toho, aby Černošice z těchto
bitev většinou odcházely vítězně s nějakou další
přiznanou dotací na jejich rozvoj. Pokud však
bylo mým cílem starosty řídit město tak, aby
se podařilo zrealizovat maximum z volebních
závazků, které byly směrem k občanům učiněny v roce 2006, nezbývalo než nacházet stále
nové cesty k tomu, jak do města dostávat stále
více peněz a využívat k tomu všechny možnosti, které se proměnlivě objevovaly. Ne vždy
jsme byli úspěšní a ne všechny akce se podařilo
realizovat tak, jak byly naplánovány, ale myslím
a doufám, že i při letmé procházce městem je
patrné, že toho, co se povedlo, bylo výrazně víc
než toho, co se nepovedlo.
Druhým cílem, který jsem si jako představitel
města dal, bylo vést je tak, aby se Černošice více
stávaly místem pamatujícím na mnohdy odlišné
zájmy a potřeby jednotlivých společenských
a sociálních skupin zde existujících a vytvářely
otevřený prostor pro jejich realizaci. Město, které
se řídí politikou posilování vzájemné občanské
tolerance spojené se schopností respektovat přirozenost mnohdy odlišných zájmů, se, jak jsem
hluboce přesvědčen, i v budoucnosti bude stávat jednou z důležitých hodnot rozhodujících
o tom, jak dobře se v něm budou lidé cítit. Bylo
proto naší trvalou snahou distribuovat možnosti, jež poskytují řídící prostředky, kterými
město disponuje (finanční i rozhodovací), rovnoměrně, a to tak, aby z nich mohl mít nějaký
prospěch prakticky každý občan. Je mi proto
osobně dost líto toho, že pro některé politické
skupiny, které měly občas odlišný názor na to,
o co radnice v investiční oblasti a v otázce plánování dalšího rozvoje usiluje, volily jako cestu
ke svému sebeprosazení formu agresivní a až
chorobně nenávistné kritiky prakticky všeho,
do čeho se radnice pouštěla. Kritiky spojené
s osobními útoky v podstatě na každého, kdo
v těchto komunálních sporech nesdílel jejich
pohled. Těm, kteří nepodlehli této nákaze, pak

z radnice
– jak věřím – nemohlo uniknout, že při rozvoji města nebyla v uplynulých čtyřech letech
upřednostňována žádná konkrétní část města
ani žádná konkrétní specifická společenská skupina a trvale byl vytvářen prostor pro vzájemné,
přátelské a tolerantní spoluexistování všech, pro
něž se naše město stalo domovem.
Dík spolupracovníkům i občanům
Skutečné zhodnocení toho, jak se město rozvíjelo v uplynulém období, je nepochybně ve
vašich rukou. Já sám bych na tomto místě chtěl
především poděkovat všem, kteří se spolu se
mnou na řízení a utváření podoby našeho
města podíleli po ty minulé čtyři roky. Především pak oběma místostarostům, bez jejichž
intenzivního zapojení a nasazení by se nemohlo
dost dobře dařit řídit náš městský úřad jako
otevřenou a komunikující radnici (to měla
na starosti kolegyně Langšádlová), ani zrychlit tempo investiční rozvoje (to měl na starosti
kolega Jirout). Chtěl bych ale poděkovat i všem
radním za to, že tvořili po celé čtyři roky tak

dělný a dobře komunikující tým, který většinou rozhodoval prakticky jednomyslně a byl
tak důležitým článkem řídící struktury města.
Své poděkování si zaslouží i naprostá většina
zaměstnanců našeho úřadu, kteří se podíleli na
jeho každodenní činnosti.
A velké poděkování si nakonec zaslouží i všichni
obyvatelé našeho města, pro něž jsem měl možnost ty minulé čtyři roky pracovat na realizaci
závazků, které jim byly dány. I když v žádné
práci nelze zaznamenávat jen úspěchy a ne
všechno se vždy daří a ne úplně každému lze
vždy vyhovět, necítil jsem v uplynulých čtyřech
letech žádný zásadní nesoulad mezi tím, kam
jsme při řízení města směřovali a tím, co od nás
veřejnost očekávala. Jsem rád, že jsem měl možnost alespoň trochu přispět k tomu, že se naše
město na cestě k tomu stát se skvělým místem
pro život zase trochu posunulo, a děkuji všem
obyvatelům, kteří mně a celému našemu týmu
tento úkol na čtyři roky svěřili.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města

INFO VOLBY 2010
Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou
dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Vo l i č
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané

členských států Evropské unie, kteří splňují
podmínky pro přiznání volebního práva, mají
právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do
zastupitelstva obce.
Podle sdělení vedoucího správního odboru MěÚ
Černošice Ludmily Rosíkové bude v souvislosti
s výkonem volebního práva v době konání voleb
na oddělení občanských průkazů na pracovišti
Praha 2, Podskalská 19, zajištěna služba pro
výdej občanských průkazů.
Vo l e b n í m í s t n o s t
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci
informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (30. září 2010).
Je-li na území obce zřízeno více volebních
okrsků, starosta obce uvede, které části obce
náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. V ozná-
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z radnice
mení jsou uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě
vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem
„vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového kandi-

dáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek vybavena zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Vo l e b n í o k r s k y v Če r n o š i c í c h
Vzhledem k významnému nárůstu počtu obyvatel města, a tím i počtu voličů, došlo ke splnění
zákonných podmínek pro nové stanovení počtu volebních okrsků. Rozhodnutím starosty bylo
v Černošicích nově stanoveno 5 volebních okrsků (dosud byly 4 okrsky), a to:
volební okrsek č. 1 budova Městského úřadu Černošice
Riegrova 1209
volební okrsek č. 2 budova Základní umělecké školy
Střední 403
volební okrsek č. 3 budova Základní školy Černošice
Pod Školou 447
volební okrsek č. 4 budova Domu s pečovatelskou službou Vrážská 1805
volební okrsek č. 5 budova Základní školy Černošice
Pod Školou 447
Informace, do kterého volebního okrsku volič patří, bude uvedena na štítku obálky pro doručování hlasovacích lístků. Prosím, věnujte tomuto údaji pozornost, došlo ke změnám ve všech volebních okrscích (zejména u hraničních ulic) – orientačně viz mapka. Seznam ulic s čísly popisnými
bude zveřejněn na vývěsce úřadu jak fyzicky, tak elektronicky na www.mestocernosice.cz v odkazu
aktuální informace / VOLBY 2010, kde můžete získat další podrobné informace, případně kontaktovat úřednici evidence obyvatel p. Řehořovou, kancelář č. 2, tel. 251 081 526, eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Informace zveřejňované podle zákona budou umístěny na úřední desce u budovy městského úřadu
a elektronicky na www.mestocernosice.cz v odkazu úřední deska / VOLBY.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince,
prokáže po příchodu do volební místnosti
okrskové volební komisi státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady; neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je
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oprávněn hlasovat na území České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů
(nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů)
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce
může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden
název obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Kandidáti každé volební
strany jsou uvedeni na společném hlasovacím
lístku v pořadí určeném volební stranou, a to
v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v násle-

z radnice
dující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku. Volební stranou může být politická
strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden
zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní
straně informace doručované voličům společně
s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října
2010). V případě, že dojde k poškození nebo
ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební
místnosti požádat okrskovou volební komisi
o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
O
 značit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.
O
 značit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být
voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební
straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních
šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana nebo
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky
Hlasování do přenosné volební schránky
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Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Lze tak učinit v předstihu u asistentky Markéty Kolářové, marketa.
kolarova@mestocernosice.cz, tel. 251 081 530,
případně v průběhu voleb přímo ve volební místnosti.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních
seznamech voličů vedených zastupitelským
nebo konzulárním úřadem České republiky
(dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní
seznamy voličů vedou zastupitelské úřady
na základě bydliště voliče v zahraničí, který
z tohoto titulu o zápis požádal, a mají proto
povahu stálého seznamu voličů. Vzhledem
k tomu, že volič může v daných volbách hlasovat pouze jednou, může být veden pouze
v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku

svého zápisu do zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem byl volič
vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič
opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů
vedeném obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí
požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto
vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb
okrskové volební komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
na voličský průkaz, hlasování předem do
úschovy, korespondenční hlasování
Platná právní úprava v případě voleb do zastupitelstev obcí neupravuje institut voličských průkazů a dosud ani možnost hlasování předem do
úschovy nebo korespondenčního hlasování.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Černošice spadají do volebního obvodu č. 16 se sídlem v Berouně
První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne v pátek a sobotu 15. a 16. října 2010, případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech
22. a 23. října 2010. Druhé kolo voleb do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky se koná
v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole ve volebním obvodu, kde kandiduje,
nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů. Hlasovací lístky s kandidáty prvního kola
obdrží voliči v předstihu na adresu trvalého
pobytu, hlasovací lístky pro druhé kolo budou
k dispozici ve volebních místnostech.
Při volbách do Senátu Parlamentu ČR může
volič požádat o vydání voličského průkazu,
a to písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. v pátek 8. října (do 16:00
hodin) příslušnému úřadu (úřadu v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je
zapsán), nebo osobně do okamžiku uzavření
stálého seznamu, tj. do středy 13. října 2010
(do 16:00 hodin). Městský úřad voličský průkaz
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nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 30. září,
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
zašle voliči na jím uvedenou adresu. Volič může
o vydání voličských průkazů pro obě kola voleb
do Senátu požádat současně a obecní úřad mu
pak musí voličské průkazy pro obě kola voleb
také současně vydat (jeden pro první a druhý
pro druhé kolo). Osobně lze požádat o vydání
voličského průkazu pro druhé kolo voleb také
v době mezi prvním a druhým kolem voleb do
Senátu; obecní úřad v této době může vydávat
voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor
plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na www.mestocernosice.cz v odkazu „aktuální informace“. V písemné podobě je možno si je
vyzvednout na matrice MěÚ Černošice.
Z informací MVČR zpracovala Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z radnice

Kandidátní listiny a programy stran a hnutí
ucházejících se o zvolení
Kandidátní listiny na následujících řádcích (rovněž i programy jednotlivých politických stran
a hnutí) jsou seřazeny abecedně dle názvu té které strany či hnutí. Údaje o kandidátech jsou převzaty z oficiálních kandidátních listin.
Černošická výzva
1. K
 netl Jan, 47, US-DEU, podnikatel
2. Š
 vácha Filip, 19, BEZPP, student
3. B
 indicsová Markéta 40, BEZPP, živnostník
4. K
 netl Adam, 19, BEZPP, student
5. B
 indics Peter, 42, BEZPP, kuchař
Hnutí na podporu
dobrovolných hasičů
1. Lágner

Petr Ing.
36, BEZPP, obchodní ředitel
2. P
 rskavec Tomáš MUDr.
30, BEZPP, kardiochirurg
3. Š
 petlák Jakub Ing.
36, BEZPP, stavební inženýr
4. S
 kála Michal
38, BEZPP, vedoucí technické podpory
5. M
 udr Jan, 37, BEZPP, technik
6. K
 ačírek Jan, 25, BEZPP, technik ČD
7. P
 rskavec Jan, 55, BEZPP, podnikatel
8. P
 echová Jana
39, BEZPP, zdravotní sestra
9. C
 ajthaml František
46, BEZPP, vozový mistr
10. M
 udr Stanislav
66, BEZPP, důchodce
11. B
 lažek Jaroslav
66, BEZPP, důchodce
12. M
 oučka Pavel, 30, BEZPP, hasič
13. N
 ový Petr, 34, BEZPP, řidič
14. V
 áňa Pavel, 20, BEZPP, student
15. J anoušek Jiří
25, BEZPP, technický pracovník
16. H
 avlík Tomáš, 41, BEZPP, hasič
17. S
 oučková Marcela
36, BEZPP, účetní
18. Z
 neller Zdeněk, 58, BEZPP, dělník
19. V
 odrážka Vladislav, 39, BEZPP, hasič
20. T
 otušek Jaroslav
55, BEZPP, elektromontér

21. Lágnerová Lenka
34, BEZPP, účetní
Nezávislí pro Černošice
1. Hradilek Šimon Mgr. 34, BEZPP, advokát
2. O
 tava David Ing., 33, BEZPP, ekonom
3. S
 tejskalová Petra Mgr.
31, BEZPP, překladatelka
4. T
 icháček Dalibor MUDr.
48, BEZPP, lékař, kardiochirurg
5. J andura Tomáš Mgr.
34, BEZPP, projektový manažer
6. P
 lotěná Lucie DiS., 30, BEZPP, restaurátorka
7. V
 inter Jan Bc., 32, BEZPP, ekonom
8. H
 opfinger Petr Mgr.,
32, BEZPP, učitel
9. L
 iška Jan Ing., 32, BEZPP, konstruktér
10. B
 eran Petr,
37, BEZPP, správce budov
11. F
 ilipec Martin Ing.
31, BEZPP, vývojový pracovník
12. M
 isauerová Anežka PhDr.
29, BEZPP, učitelka
13. F
 áberová Andrea JUDr.
35, BEZPP, státní zaměstnankyně
14. Š
 ebestová Zuzana Ing.
32, BEZPP, manažerka logistiky
15. K
 opačka Tomáš Bc.
32, BEZPP, sladovník
16. C
 oka Petr, 34, BEZPP, živnostník
17. H
 olubová Petra Bc.
30, BEZPP, průvodkyně
18. H
 ájková Eva
57, BEZPP, podnikatelka
19. H
 radilek Pavel Ing.
60, BEZPP, radiochemik
20. V
 obořilová Tereza
33, BEZPP, projektová manažerka
21. K
 utílková Vratislava Ing.
44, BEZPP, učitelka
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ODS a nezávislí kandidáti
1. G
 oldová Veronika Mgr.
29, ODS, právnička
2. V
 olejník Petr, 56, ODS, hoteliér
3. V
 odičková Václava MUDr. 49, ODS, lékařka
4. Rádl Aleš Mgr. 44, ODS, člen Parlamentu ČR
5. Jirout Michal PhDr. 4 5, ODS, živnostník
6. P
 řibík Michal,
43, ODS, ekologický zemědělec
7. S
 tříbrný Milan, 52, ODS, obchodník
8. Š
 vehlová Miluše, 49, ODS, provozní
9. N
 ěmec Ivo, 45, ODS, živnostník
10. K
 ulíšek Ivan, 44, ODS, živnostník
11. A
 dam Josef, 79, ODS, důchodce
12. P
 avlovová Jiřina, 69, ODS, důchodce
13. V
 odička Jindřich Kpt. Ing.
58, ODS, manager
14. F
 iurášek Václav Mgr.
38, BEZPP, farmaceut
15. V
 ošalík Pavel
47, BEZPP, obchodní zástupce
16. T
 omasová Ladislava
36, BEZPP, na mateřské dovolené
17. S
 ommerová Jiřina
41, BEZPP, podnikatelka
18. Š
 ec Jan, 34, BEZPP, autodopravce
19. S
 uchý Ondřej MUDr.
39, BEZPP, lékař
20. F
 iurášková Petra Bc., 40, BEZPP, manager
21. Šváchová Alena 41, BEZPP, pracovník nadace
Sdružení pro nezávislé
kandidáty a ČSSD
1. M
 ašatová Milada, 65, ČSSD, výtvarnice
2. K
 učerová Dagmar, 57, BEZPP, podnikatelka
3. C
 hyba František Ing.
62, ČSSD, podnikatel
4. S
 ecký Lukáš Bc., 24, BEZPP, student
5. V
 yletová Zdenka
43, BEZPP, invalidní důchodkyně
6. L
 ešetický Ladislav RNDr.
68, BEZPP, vysokoškolský učitel
7. L
 inhartová Helena
40, BEZPP, prodavačka
8. M
 acháčková Marcela DiS.
26, BEZPP, lékárnice
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9. Petelíková Klára
23, BEZPP, studentka
10. Chyba Lukáš
30, ČSSD, pracovník služeb
11. Fialová Libuše, 66, ČSSD, knihovnice
12. Kravčíková Marta
28, BEZPP, ošetřovatelka
13. Mrázková Petra
41, BEZPP, fyzioterapeutka
14. Mašata Daniel, 39, ČSSD, podnikatel
15. Heřmánková Marie
71, ČSSD, důchodkyně
16. Nová Zděňka, 61, BEZPP, laborantka
17. Hoferek Martin Ing.
36, ČSSD, konzultant
18. Sedláček Stanislav Ing.
77, ČSSD, důchodce
19. Mrázek Josef Ing. CSc.
80, BEZPP, vědecký pracovník
20. Mašata Vladislav, 62, ČSSD, výtvarník
21. Zíbarová Libuše
88, ČSSD, důchodkyně
TOP 09
1. Rech Patrik, 36, TOP 09, manažer
2. Malmstedt Kateřina Ph.D.
31, TOP 09, právnička
3. Wolf Petr
32, BEZPP, specialista outsourcingu
4. Kubát Jiří Ing.
56, TOP 09, podnikatel
5. Janda František
55, TOP 09, podnikatel
6. Vavřínková Jana MgA.
29, BEZPP, pedagožka
7. Ullrich Petr, 46, BEZPP, ekonom
8. Langšádlová Helena
47, TOP 09, poslankyně
9. Řehoř Jiří Ing.
55, TOP 09, podnikatel
10. Vaněrek Pavel Mgr. Ing.
35, TOP 09, právník
11. Čech Miroslav Ing., 75, TOP 09, důchodce
12. Kolc Jiří Ing., 30, TOP 09, manažer
13. Poňková Alice
64, BEZPP, důchodce

z radnice
14. Š
 ír Štěpán, 31, TOP 09, provozní
15. D
 oušová Marie RNDr. CSc., MBA
49, TOP 09, manažer
16. K
 ajmon Igor Ing.
38, BEZPP, stavební inženýr
17. W
 olfová Romana
33, BEZPP, fyzioterapeutka
18. S
 emerád Jan
76, BEZPP, důchodce
19. J elínek Petr, 34, TOP 09, manažer
20. V
 everka Lukáš
23, BEZPP, student
21. J anoušek Miroslav
46, TOP 09, manažer
Věci černošické
1. K
 ořínek Filip Mgr.
37, BEZPP, ředitel konzultační spol.
2. G
 öttelová Daniela Ing.
45, BEZPP, ekonomická poradkyně
3. H
 laváček Tomáš Ing.
34, BEZPP, daňový poradce
4. K
 alousková Lenka PhDr. Ph.D.
37, BEZPP, VŠ pedagog
5. T
 ichý Pavel Ing., 36, BEZPP, podnikatel
6. P
 aříková Milena Ing.
56, BEZPP, marketingová ředitelka
7. H
 endrych David MBA
32, BEZPP, finanční ředitel
8. K
 ratochvíl Tomáš Ing.
40, BEZPP, ekonomický analytik
9. S
 tádník Martin Mgr.
41, BEZPP, výkonný produkční
10. M
 üller Karel doc. PhDr. Ph.D.
38, BEZPP, VŠ pedagog
11. Z
 matlík Petr
52, BEZPP, elektromechanik
12. K
 raus Josef MUDr., 38, BEZPP, lékař
13. B
 ehenská Ingrid
40, BEZPP, asistentka režie
14. F
 ara Jan Ing. Ph.D.
39, BEZPP, obchodní ředitel
15. H
 ausmannová Irena Ing.
53, BEZPP, stavař–krajinář
16. F
 ojtů Zbyněk ak. soch.
47, BEZPP, výtvarník a pedagog

17. Macourková Milada Mgr.
72, BEZPP, pedagog
18. Frydlová Petra, 35, BEZPP, lektorka
19. Lžičařová Marta
38, BEZPP, na mateřské dovolené
20. Kudela Vladimír
75, BEZPP, stavební technik
21. Císařová Iva
40, BEZPP, referent cestovní kanceláře
Volba pro město
1. Strejček Michal Mgr.
51, BEZPP, produkční
2. Pajgrt Aleš Ing. MBA
53, BEZPP, manažer
3. Leška Vladimír Ing.
51, BEZPP, manažer
4. Linhart Josef, 32, BEZPP, konstruktér
5. Řepa Václav prof. Ing. CSc.
52, BEZPP, VŠ pedagog
6. Křivonožka Pavel MBA
42, BEZPP, bankovní manažer
7. Kubištová Zdeňka Ing.
66, BEZPP, stavební inženýr
8. Foustka Karel Ing. MBA
55, BEZPP, VŠ pedagog, prorektor AMU
9. Linhartová Veronika,
29, BEZPP, marketing
10. Vošahlík Jiří, 20, BEZPP, student
11. Pavlíček Václav,
38, BEZPP, elektromechanik
12. Ušiak Štefan Ing., 46, BEZPP, projektant
13. Nováková Dita MUDr., 41, BEZPP, lékařka
14. Janda Jaroslav RNDr., 63, BEZPP, analytik
15. Fritschová Martina Mgr.
53, BEZPP, pedagog
16. Pajgrt Adam Bc., 23, BEZPP, student
17. Marek Jakub Ing.
26, BEZPP, vývojový pracovník
18. Vosmíková Alena MUDr.
53, BEZPP, lékařka
19. Řepová Hana Mgr., 49, BEZPP, socioložka
20. Bursová Jana
40, BEZPP, zdravotní sestra
21. Kalabisová Radka
47, BEZPP, restaurátorka
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„ČISTĚ VE VAŠEM ZÁJMU“
ROZUMNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ
ČISTOTA, BEZPEČNÁ DOPRAVA, OCHRANA ZELENĚ
MAXIMÁLNÍ INFORMOVANOST OBČANŮ
SLUŠNÁ A PROFESIONÁLNÍ RADNICE
Budeme pracovat transparentně, čistě a ve Vašem zájmu.
Byli jsme 4 roky aktivní v zastupitelstvu, výborech, komisích –
známe fungování města, máme připravené konkrétní změny.
Znáte nás, naše postoje a záměry prostřednictvím zpravodaje
Věci černošické, který pro Vás 4 roky vydáváme.
Naši kandidáti jsou připraveni aktivně pracovat ve vedení města.
Děkujeme za Váš hlas a Vaši důvěru. Naše číslo je 4.
Mgr. Filip Kořínek * Ing. Daniela Göttelová * Ing. Tomáš Hlaváček * PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.
Ing. Pavel Tichý * Ing. Milena Paříková * David Hendrych, MBA * Ing. Tomáš Kratochvíl
Mgr. Martin Stádník * doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. * Petr Zmatlík * MUDr. Josef Kraus
Ingrid Behenská * Ing. Jan Fara, Ph.D. * Ing. Irena Hausmannová * Zbyněk Fojtů
Mgr. Milada Macourková * Petra Frydlová * Marta Lžičařová * Vladimír Kudela * Iva Císařová
Žádný z kandidátů za Věci černošické nevlastní ve městě pozemek, na kterém by usiloval o
změnu územního plánu, ani nemá podíl ve firmě, která se uchází o městské zakázky.
Náš úplný volební program, profily kandidátů a praktické informace k volbám
naleznete ve svých poštovních schránkách a na

www.vecicernosicke.cz
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Volba pro město (VPM) skončila v komunálních volbách v roce 2006
na 2. místě za ODS se 4 zastupitelskými mandáty. Po jednání o složení
vedení města nám byla současnou koalicí (ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Nestraníci
a HNPDH) „přidělena“ opoziční role.
Naše opoziční, neagresivní politika nám ve finále umožnila aktivně se účastnit
procesu přípravy a schvalování nového územního plánu, podíleli jsme se
na formulaci priorit v oblasti investičních akcí, podařilo se nám realizovat volně
přístupné streetball sportoviště a zajistit jeho další rozvoj. Za nejvýznamnější
úspěch považujeme mimo rekonstrukce významných komunikací zejména
rozhodující podíl VPM při prosazení výstavby nové MŠ.
V rámci cíle „změny způsobu a kultury řízení města posunem od ideologických
schémat k věcným tématům bez politické protekce, osobních vazeb,
klientelismu a korupce“ jsme zvolili konstruktivní přístup s aktivním zapojením
do řešení problémů. To nám přineslo možnost větší věcné spolupráce
s ostatními politickými subjekty i svobody rozhodování a následné prosazení
našich hlavních volebních cílů.
Naše vize
Černošice – klidné místo pro bydlení s odpovídající občanskou vybaveností,
službami, možnostmi kulturního a sportovního vyžití a podnikatelskými
příležitostmi.
Naše priority
Chceme změnit kulturu řízení města s důrazem na lidskou slušnost a vzájemný
respekt.
Dáváme přednost konstruktivnímu řešení věcných problémů před emocionálními
diskuzemi, sledováním osobních zájmů a populistickými sliby.
Při řízení obce a městského úřadu budeme zastávat princip „skleněné radnice“,
tj. otevřenost, vstřícnost, průhlednost.
Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet.
Zasadíme se o zastavení dalšího rozšiřování zástavby nad rámec platného
územního plánu. V rámci platných regulačních plánú budeme vyžadovat
dodržení všech stanovených regulačních limitů.
Chceme i nadále rozvíjet zdravý černošický patriotismus.
Vážení občané, jsme plně připraveni a kompetentní přijmout osobní
odpovědnost za vedení města na úrovni rady města, zastupitelstva města,
předsedů a členů odborných komisí, včetně převzetí funkce starosty
města Černošice.
Za VPM Černošice kandidát na starostu města Černošice Mgr. Michal Strejček
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Komunitní plán sociálních služeb města Černošice
Sociální služby jsou pilířem každého společenství občanů. Naším prioritním cílem je také
poskytování kvalitního životního prostoru i pomoci ke zlepšení životních podmínek.
Černošice se přidaly k řadě měst i obcí,
které se rozhodly investovat do zkvalitnění
potřeb svých občanů pomocí komunitního
sociálního plánování. Cílem je naplánovat
služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů.
Představujeme vám projekt komunitního plánu sociálních služeb města Černošice. Tento projekt se bude realizovat v rámci dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/53.00083.
Co je komunitní plánování
sociálních služeb?
Chceme, aby se občané mohli otevřeně
vyjádřit k tomu, jaké mají potřeby v oblasti
sociálních služeb, kde narážejí na neporozumění a bariéry, které služby je potřebné
zde rozvinout či které služby jim zde zcela
chybí. Chceme se dále vyhnout neefektivnímu plýtvání prostředků tam, kde podle
vás nejsou třeba a cíleně je směrovat do
oblastí, které nám během komunitního plánování sociálních služeb můžete pomoci

specifikovat. Komunitní plánování je cyklický proces, který se musí neustále vyvíjet
stejně jako společnost.
Na základě předběžné analýzy jsme nyní
vybrali tyto 3 cílové skupiny:
senioři
maminky s dětmi do 4 let
ZTP
V rámci komunitního plánování bude
veden dialog mezi všemi zúčastněnými
subjekty, tedy uživateli sociálních služeb
(vytčenými skupinami), poskytovateli sociálních služeb, zadavatelem (město Černošice) i veřejností.
Do vašich rukou se jako výsledek komunitního plánování sociálních služeb dostane
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a Komunitní plán analyzující stávající
potřeby, spolu s možnostmi jejich realizace
a zároveň výhled do budoucna.
Kontaktní osobou v tomto projektu je Monika
Formáčková, e-mail: komunitni.plan@mestocernosice.cz. Další informace postupně
budeme zveřejňovat prostřednictvím Informačního listu a webových stránek města.
Monika Formáčková

Mikrobusy na zavolání s asistencí–oprava chybně uvedeného spojení
V Informačním listu 7-8/2010 na straně 13
jsme uveřejnili článek pod titulkem Nová
služba pro zdravotně postižené–mikrobusy
na zavolání s asistencí. Vzhledem k tomu, že
v tomto článku bylo chybně uvedeno spojení a občané mají o tuto službu velký zájem,
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uveřejňujeme opětovně telefon, e-mailovou
a webovou adresu, kde je možné si službu
objednat: Tel.: 602 267 040, e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz, webová
adresa: www.handicap-transport.cz.
(red)

z radnice

Město má dotaci z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Město Černošice postupně zavádí nové nástroje řízení a zvyšování kvality veřejné
správy s cílem zefektivnit řízení a fungování úřadu.
Jednou z prvních metod bylo v roce 2005
zavedení benchmarkingu, jako další uznávané metody řízení kvality v orgánech
veřejné správy. Tato aktivita otevřela možnost porovnáním s obdobnými úřady průběžně hodnotit efektivitu a výkonnost
městského úřadu, a tím přispět ke zlepšení
kvality služeb ve veřejné správě.
V roce 2008 proběhla úspěšně certifikace
dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V následujícím roce při kontrolním auditu město
přešlo bez problémů na novou normu ČSN
EN ISO 9001:2009.
Dalším významným krokem v tomto
nastoupeném trendu je přiznání dotace
v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na realizaci projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického
managementu města Černošice“, reg. č. CZ.1
.04/4.1.01/53.00083.
Projekt, který schválilo zastupitelstvo 20.
září 2010, zahrnuje realizaci následujících
klíčových aktivit:
1)	zpracování a implementaci metodiky
projektového řízení;
2)	zpracování komunitního plánu pro město
Černošice;
3)	realizaci aktivit vztahujících se k plnění
normy ČSN EN ISO 9001:2009 a Benchmarkingové iniciativě 2005;
4)	zvýšení efektivnosti řízení rizik;

5)	průzkumy veřejného mínění;
6)	vytvoření strategie rozvoje města Černošice a její implementace;
7)	podpůrná školení vybraných zaměstnanců úřadu a školení zastupitelů;
8)	školení zaměstnanců úřadu v klíčových
aktivitách v rámci projektu.
Projekt bude realizován v období od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2013. Část klíčových aktivit
projektu bude řešeno dodavatelsky a část
z vnitřních zdrojů. Do realizace však budou
aktivně zapojeni zaměstnanci úřadu.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí
6 153 765,20 Kč, poskytnutá dotace z veřejných prostředků ESF je 5 230 700,42, tj. 85
%. Město vloží do projektu 923 064,78 Kč.
Cílem projektu je využít možnosti, které
skýtá postupná elektronizace veřejné
správy, a prostřednictvím nastavení systému procesního řízení a jeho následné
automatizace zvýšit kapacitu a efektivnost výkonu územní veřejné správy MěÚ
Černošice. Výsledkem z pohledu občanů
a dalších klientů úřadu by mělo být zjednodušení a zrychlení úkonů veřejné
správy.
O průběhu projektu budou poskytovány
aktuální informace na internetových stránkách města Černošice a v Informačním
listu.
Ing. Anna Hrabáková,
útvar interního auditu MěÚ Černošice
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Třídění odpadu a jeho složité uvádění zpět do oběhu
Má vůbec smysl třídit odpad? To určitě ano. Jde jen o to, jak kvalitní bude zpracování, které
odpad vrátí zpět do oběhu. Tomu můžete napomoci i vy, pokud si pozorně přečtete odpovědi na následující otázky:
Můžu dát do kontejneru na papír mokré
papírové utěrky nebo mastný papír od chlebíčků?
Když je papír vlhký, zvyšuje se jeho náchylnost
k plesnivění. Plísně jsou tak schopny zničit
papírová vlákna. Lehce navlhlý papír nevadí,
pokud před svozem doschne. Ale promáčený
balík novin ze sklepa nebo otevřený kontejner,
do kterého naprší, už je problém. Mastný papír
je ještě horší, protože mastnota odpuzuje vodu
a rozvlákňovač (papírenský stroj, který odpadní
papír „rozčeše“ na papírenská vlákna) mastný
papír prostě správně nerozžvýká.
Vadí na papíru sponky nebo izolepa?
Izolepa nebo plastové obálky se bez problému
odstraní právě v rozvlákňovači. Sponky, sešívací nitě a podobné věci se odstraní v dalším procesu, takže pro zpracování odpadního
papíru nepředstavují žádný velký problém.
Je nutné vymývat plastové kelímky od
jogurtů nebo lahve od oleje?
Plasty se dají recyklovat jako směs – v tom případě nevadí drobné zbytky potravin. Nebo se
recyklují samostatně – PET lahve zvlášť, folie
zvlášť, polystyren… Pak jsou nároky na čis-

totu odpadu vysoké. Vymývání má ještě jeden
zádrhel. Když dojíte jogurt, tak určitě hned
neběžíte vyhodit kelímek do kontejneru na
plasty, ale spíš odnesete až větší nastřádané
množství. Pokud byste ale doma skladovali
kelímky se zbytky jogurtu, asi by vám to moc
nevonělo. Je proto lepší kelímek vypláchnout
a pak je možné jej doma skladovat neomezeně
dlouho. Mastnota v plastových obalech působí
problémy při recyklaci, snižuje snášivost
a zapříčiňuje trhání vláken. PET lahve od oleje
je nutné buď dobře vymýt, nebo raději hodit
do své popelnice na směsný komunální odpad.
Lze zašpiněným papírem či plastem znehodnotit celý kontejner s tříděným odpadem?
Každá nečistota je jinak nebezpečná. Kelímek
s víčkem, pokud jde o ojedinělý případ, nevadí.
Kanystr s olejem, kelímek zkaženého másla
nebo použité dětské pleny, to už problém je.
Například právě vylitý kanystr s olejem může
znehodnotit celý obsah jednoho svozového auta,
což může být až 70 kontejnerů. Spousta lidí tak
může mít pocit, že třídění je zbytečné, když tam
někdo hází odpadky, které tam nepatří.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

Akce Kontejnery podzim 2010
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:

9. 10. od 9.00 do 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
16. 10. od 9.00 do 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
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Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
23. 10. od 9.00 do 14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská –
Sadová)
Černošice (v Kosině)

30. 10. od 9.00 do 14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
Za odbor technické služby
Renáta Petelíková

z radnice

Úprava předpolí železniční zastávky Mokropsy. Pracovníci technických služeb v minulých dnech
dokončili instalaci stojanů kol na nově vybudovaném parkovišti pro cyklisty umístěném v parkové
úpravě prostoru před železniční zastávkou Mokropsy (snímek nahoře). Zajímavým prvkem těchto sadových úprav je také kamenný vápencový blok z lomu Mořina. V rámci ozelenění těchto prostor budou
ještě v podzimních měsících osázeny okrasnými keři i valy oddělující prostor zastávky od bytové zástavby.
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Na přehledné křižovatce
bourala čtyři motorová vozidla
V dopoledních hodinách 14. října zasahovala hlídka městské policie
u dopravní nehody na silnici mezi Třebotovem a Radotínem při odbočce
na Kosoř. Střetlo se zde osobní vozidlo přijíždějící z Kosoře s motocyklem.
Hlídka, která tuto nehodu viděla, ihned poskytla první pomoc.
Místo nehody označovalo ostatním řidičům slu- a Radotínem k vážné závadě ve sjízdnosti uvežební vozidlo s rozsvíceným modrým světlem dené komunikace způsobené ropnými látkami.
a nápisem STOP. Po několika minutách od obce Následně zde došlo hned k několika dopravním
Třebotov přijelo druhé osobní vozidlo, které nehodám. Na místě zasahovaly všechny složky
nerespektovalo výstražná znamení na vozidle integrovaného záchranného systému, provoz byl
městské policie, objelo jej a v protisměru se sra- obnoven asi po třech hodinách.
zilo s druhým motocyklem, jehož řidič byl při Boural s ukradeným autem–13. září dopoledne
srážce těžce zraněn a poté převezen do nemoc- oznámila žena zaměstnaná v Černošicích, že ji
nice. Celou událost šetří Policie ČR.
obtěžoval bývalý přítel, poté jí odcizil klíče od
Pozor na nezvanou návštěvu–3. září v dopo- osobního vozidla Škoda Fabia a naboural do
ledních hodinách vyjela hlídka městské policie zdi objektu Centra Vráž. Po příjezdu na místo
na základě oznámení do ulice Mánesova, kde se hlídka zadržela muže, který je podezřelý z někoměl údajně pohybovat muž v šedé bundě a zvo- lika trestných činů. Byl předán Policii ČR k pronit na domovní zvonky. Strážníci zkontrolo- vedení dalších úkonů trestního řízení.
vali ulici Mánesovu i ulice okolní, muže se ale
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
zajistit nepodařilo. Na základě
tohoto oznámení bych chtěl připomenout, aby nikdo nepouštěl takové lidi do svého domu
či bytu a ihned vyrozuměl Policii ČR na linku 158 nebo Městskou policii Černošice na tel.:
605 255 450, 724 060 620.
Mladík zemřel na ulici–4.
září v dopoledních hodinách
vyjela hlídka městské policie
na základě oznámení k Centru Vráž, kde se pracovníci
záchranné služby snažili oživit
mladého muže, který zde zkolaboval. Veškerá snaha lékaře
a záchranářů však byla marná.
Z tohoto důvodu byla na místo
přivolána Policie ČR, která věc
převzala k prošetření.
Série nehod na silnici II/115–
11. září v pozdních odpoledních hodinách došlo na silnici II/115 mezi Černošicemi
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Kultura v mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice (Modrý domeček)
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice, www.os-naruc.cz, facebook-modrydomecek
6. 10. (19.00)–beseda Žijeme podle scénáře? V rámci Týdnů duševního zdraví se můžete i vy vzdělávat v oboru psychologie a sebepoznání. Besedu povede psycholožka PhDr. Lenka Brechličuková.
Na základě krátkého testu budete mít možnost zjistit, zda váš život a vztahy nadále ovlivňují dávné
rodičovské příkazy, nebo zda dokážete jednat v souladu se svým prožíváním, realisticky vnímat
okolí a své skutečné potřeby. Po ukončení besedy se zájemci mohou seznámit s technikou zakotveného prožívání – focusingu.
12. 10. (19.00)–vernisáž výstavy Ateliér Dagmar Renertové. Výstavu tapisérií a obrazů známé řevnické výtvarnice uvede MUDr. Jinřich Konig a hudebně doprovodí vedoucí souboru Ludus Muzikus František Běhounek. Výstava potrvá do konce listopadu.
3. 11. (19.00)–beseda Lidé Nové doby kamenné. Cestovatel, sochař a loutkář Jan Vaněk návštěvníkům přiblíží své zážitky z cest a z dlouhodobého pobytu na ostrově Papua v Nové Guinei. Besedu
doplní projekce fotografií z kouta světa, kde lidé žijí pouze z toho, co jim příroda nabízí a kde máte
pocit, že se zastavil čas.
Dobřichovice
9. října (14.00 – zámek)–vernisáž výstavy Kořeny obrazů, kreseb a mozaik. Vystavují Jaruš Soukupová, Leah Bukovcan Gossom, Michaela Seifertová a Michaela Duchnová (potrvá týden).
3. října (15.00 – Fürstův sál)–divadlo pro děti Aprílová škola Evy Hruškové a Kateřiny Hovorkové
je poctou básníku Jiřímu Žáčkovi. Děti uslyší spoustu písniček, některé se naučí hned zpívat. Autor
hudby Jaromír Klempíř.
8. října (20.00 – zámek)–koncert Ivety Novotné Kytarové proměny. Uslyšíte hudbu čistě kytarovou, v transkripci pro kytaru, písně doprovázené kytarou a vlastní tvorbu. Znít bude hudba 14. až
20. století.
9. října (18.00 – kostel v Karlíku)–Koncert z písní a árií. Skladby W. A. Mozarta, G. Mahlera a G.
Mucha. Účinkují Michiyo Keiko (soprán), František Zahradníček (basbaryton), Jaroslav Šaroun
(klavír).
16. října (9. – 11.30 – Fürstův sál)–Tradiční Burza dětských potřeb. Podrobné informace o pravidlech prodeje najdete na www.rcfabianek.estranky.cz.
II. cyklus přednášek v o. s. Lumen
Občanské sdružení Lumen z Dobřichovic opět letos na podzim přichází s cyklem přednášek z oborů
psychologie a logopedie určených pro širokou veřejnost, převážně však pro rodiče. Témata přednášek II. cyklu vycházejí opět z otázek, které si často jako rodiče klademe. Např. Jak naše dítě zatížit?
Vyvíjí se správně? Jsou děti zlobivé? Je zralé pro školu? Mluví správně? Co má vlastně kdy umět? Přednášky probíhají v o. s. Lumen, Dobřichovice, Palackého 147. Je možné si s námi domluvit alespoň
den předem hlídání dětí.
1. přednáška: 20. 10. (17.30): Vývoj řeči našich dětí, lektorka: Mgr. M. Barchánková
2. přednáška: 9. 11. (17.30): Co má vlastně umět? (2 – 6 let), lektorka: Mgr. J. Doksanská
Další termíny přednášek najdete na www.ilumen.cz a na vývěskách. Vstupné dobrovolné.
(bt)
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Neschválení územního plánu – vrchol
nezodpovědnosti a politikaření !
Územní plán je základní nástroj, kterým města a obce ovlivňují svůj rozvoj. Tento dokument určuje na celém území města či obce funkčnost jednotlivých ploch a možnosti jejich zastavění. Město Černošice má platný
územní plán z roku 1996 a k němu bylo postupně pořízeno cca 10 změn.
Současné zastupitelstvo rozhodlo zhruba před dvěma lety o pořízení
nového územního plánu, a to naprostou většinou. V rámci veřejného
výběrového řízení byl vybrán za zpracovatele renomovaný architekt –
urbanista s velkými zkušenostmi.
Důvodem pro vypracování nového územního plánu byl především nový zákonný předpis, který stanovuje formální podmínky, jak má
územní plán vypadat, což je odlišné od stávajícího územního plánu. V rámci této potřeby byly
do zadání pro tvorbu územního plánu vneseny
požadavky města na některé změny funkčních
ploch městských pozemků či objektů. Také soukromí vlastníci pozemků v Černošicích navrhli
požadované změny svého vlastnictví a hlasováním zastupitelů byly některé z těchto návrhů
zařazeny do zadání zpracování nového územního plánu. Již od začátku procesu tedy byla sledována většinová shoda zastupitelů na prováděných změnách. Žádné zapracované změny
nebyly vnímány jako kontroverzní, nebyly
vytvořeny žádné nové plochy pro bydlení, což
hlavně bývá předmětem sporů a dohadů.
Hlavní cíl nového územního plánu
Hlavním cílem nového územního plánu bylo
především zpomalení nárůstu počtu obyvatel, a to
snížením maximálního počtu bytových jednotek na dvě v jednom domě a snížení maximální
výšky povolovaných staveb. Dále bylo přesně
stanoveno využití ploch veřejné vybavenosti.
Byla znemožněna výstavba objektů pro bydlení
ve sportovních plochách a pro novou výstavbu
byly stanoveny minimální plochy zeleně. Došlo
k precizaci textové části a doplnění regulativů,
které stávající územní plán neobsahuje.
V rámci co nejširší podpory byli dohledem nad
zpracováním územního plánu pověřeni dva
zastupitelé, jeden z koalice a jeden z opozice.
Vlastnímu zpracování byly věnovány desítky
hodin práce. Dne 20. 9. 2010 byl zastupitelstvu
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předložen kvalitní a kompletní dokument, který
řešil také veškeré připomínky veřejnosti, které
vznikly v rámci veřejného projednání. Naprostá
většina těchto připomínek byla vyřešena ke spokojenosti občanů. Na tomto jednání byly nakonec diskutovány pouze dvě konkrétní nedořešené výhrady, a to redukce prostorových regulativů městského pozemku u mokropeského
nádraží a přesné stanovení počtu a způsobu
křížení komunikací se železnicí v rámci plánované optimalizace trati. Také na jejich řešení se
našla většinová shoda. Zastupitelé za Věci černošické a ČSSD nepředložili jedinou konkrétní
výhradu proti návrhu územního plánu. Zastupitelé za ČSSD se dokonce ani nikdy nezúčastnili
žádných jednání o tvorbě ÚP a nikdy nic nepřipomínkovali. Při hlasování o schválení navrženého
ÚP nebyl ani jeden ze zastupitelů za Věci černošické a ČSSD pro schválení a proto ÚP nezískal
většinovou podporu a nebyl schválen o jeden hlas.
Jaké jsou důsledky neschválení
návrhu nového ÚP:
platí stávající ÚP s mnoha chybami a s možností realizace developerské zástavby bytovými
domy o třech bytových jednotkách (jeden takový
projekt v oblasti Lada je těsně před schválením)
nebyla schválena změna funkční plochy na
služby u městem prodaného pozemku u betonárny a reálně hrozí odstoupení od smlouvy
a propad v rozpočtu města 4,5 mil Kč a tím ohrožení již nasmlouvaných investic – nové chodníky,
rekonstrukce Střední ulice, nová cyklostezka
je reálné nebezpečí, že město přijde o dotaci
ve výši cca 700 tisíc Kč na pořízení územního
plánu, která je časově limitovaná

z radnice
je nadále možné zastavovat sportovní plochy
domy pro bydlení a vydávat je za klubovny či
jiná sportovní zařízení
je nadále možné umisťovat problematické
provozovny v oblastech pro bydlení.
Nepochopitelné důvody odmítnutí
Důvody proč zastupitelé za Věci černošické
a ČSSD odmítli schválit navržený územní plán,
přestože nepředložili jedinou konkrétní výhradu,
jsou nepochopitelné. Snad jen pocit sebeuspokojení, že se jim opět podařilo něco zhatit a uspokojení z potlesku stále stejné suity jejich obdivovatelů v sále v čele s panem Moravcem, kterému
se nepodařilo do územního plánu prosadit své
požadavky, zvláště zrušení dvou komunikací, pod
kterými nakoupil pozemky. Tento člověk – majitel drogistické sítě Teta – jinak občan moravských
Králík, nakoupil spekulativně v Černošicích na
několika místech tisíce metrů pozemků (oblast
Javorová, Vápenice, Topolská), a není proto divu,

že se zapojil do komunální politiky. Pomocí lží
a pomluv a svými miliony pomáhá patrně té skupině zastupitelů, která mu slíbila jeho zájmy na
změny územního plánu prosazovat. Pod rouškou demagogického hesla „Nedáme se“ připravuje jinou změnu územního plánu, která již bude
v jeho režii a bude odpovídat jeho potřebám. Pro
tohoto pána, jak se domnívá, bude daleko snadnější prosadit své zájmy až v době, kdy územní
plán budou tvořit lidé, kteří mu musí být vděční
za jeho podporu.
Je mrazivé sledovat propojení byznysu a politiky,
které představuje spojení milionů pana Moravce
s představiteli opozičního uskupení deroucího se
do vedení radnice. Tento fenomén, který je pro Věci
Veřejné tak typický, se již naplno začíná projevovat
v celostátním měřítku. Neschválení ÚP především
díky těmto zastupitelům je první vlaštovkou toho,
co nás může čekat „čistě ve Vašem zájmu“.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta

Finální
návrh
nového
územního
plánu
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První školní den
Ve středu 1. září proběhlo v naší základní škole slavnostní zahájení nového školního roku.
Úderem osmé hodiny zasedli naši prvňáčci do svých lavic a aniž si to ve většině případů uvědomili, začala jim dlouhá povinná devítiletá docházka do školy, která jim jistě přinese nejenom plno radosti a znalostí, ale i nové povinnosti a starosti. Ale na takové poznání mají teď
ještě dost času.
Školní život se rozbíhá pomalu, děti mají
dostatek času adaptovat se na nové podmínky
a paní učitelky jim vytvářejí dostatečný prostor k poznání školy a k orientaci v jejím
chodu. Seznamují je s vnitřními pravidly školního života, vytvářejí jim podmínky k vzájemnému seznámení a pomalu je začleňují do
organizačního chodu školy.
První školní den je pro každého školáka jistě
přelomovou záležitostí. Všechno je nové,
nezvyklé a nepoznané. Ale podobně, jako jsou
na tom prvňáčci, jsme na tom i my, pedagogové. I když jsme na děti připraveni, známe
je ze zápisu, přece jenom je to pro nás mimořádná událost. A vždy se na tento okamžik
těšíme. Snažíme se podtrhnout významnost
tohoto dne, připravit dětem pěkné a podnětné
prostředí, zaujmout je hned od prvního okamžiku. A mám pocit, že se nám to daří.
Podobně jako v minulých letech, tak i letos
nám výjimečnost prvního dne ve škole
pomohli podtrhnout i tradiční hosté. Mezi
děti a jejich rodiče přišel starosta města Mgr.
Aleš Rádl a paní místostarostka Helena Langšádlová a promluvili jak s dětmi, tak i s rodiči.
Hovořili o podpoře školy ze strany města,
zavzpomínali na svou docházku do školy.
I když měli malý časový prostor, myslíme si,
že takto proklamovaný postoj města a podpora školy je pro rodiče a jejich děti jistě na
místě.
Rekord v počtu nově přijatých žáků
Jak už jsme několikrát na stránkách Informačního listu uvedli, letos jsme vytvořili „rekord“
v počtu nově přijatých žáků. Máme jich 107,
z toho 62 chlapců a 45 dívek. Jsou rozděleni
do pěti prvních tříd. Průměrný počet žáků
na třídu je 21,4, což považujeme za optimální
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stav, který umožňuje kvalitní výuku a možnost přihlédnout k individuálním potřebám žáků. Čtyři první třídy jsou umístěny
v budově školy Pod Školou, jedna je v budově
školy v Komenského ulici. Ve třídách vyučují
zkušené paní učitelky. Všech pět jich má zkušenost s prvňáčky a dostatečnou pedagogickou erudici. Je na místě, abychom uvedli jejich
jména:
1. A Mgr. Z. Albrechtová
1. B Mgr. L. Křivohlavá
1. C Mgr. J. Sticzayová
1. D I. Kuželová
1. E Mgr. E. Hanzelková
Škola – základ vzdělávání
A co naše nové žáky čeká? Jejich vzdělávání
bude probíhat podle učebního plánu Škola
– základ vzdělávání. Rodiče se s ním mohou
seznámit na webových stránkách školy (www.
zscernosice.cz), případně je k nahlédnutí
v kanceláři školy. Je pro ně připraven i dostatečný počet míst ve školní družině. Postupně
se začnou rozbíhat různé zájmové kroužky
a pro eventuální potřebu je připraveno i Školní
poradenské centrum, které škola zřídila
v rámci grantu Středočeského kraje a Evropské
unie. Školní jídelna je připravena poskytnout
dětem kvalitní stravování s možností výběru
ze dvou jídel. Samozřejmě je toho daleko více,
paní učitelky budou rodiče o všem informovat
na prvních třídních schůzkách.
Závěrem lze konstatovat, že věříme a jsme
přesvědčení, že letošní školní rok bude pro
naše prvňáčky minimálně stejně úspěšný jako
ten loňský, děti budou ve škole spokojené
a nebude jim mizet úsměv z tváře. A v to samé
doufáme i u jejich rodičů.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

z města a okolí

I letos výjimečnost prvního dne ve škole pomohli podtrhnout tradiční hosté. Starosta města Mgr. Aleš
Rádl a paní místostarostka Helena Langšádlová. „Přišli jsme vás pozdravit v dnešní velký den, kdy už
vstupujete do světa takových dospělejších človíčků. Je to zatím váš den nejvýznamnější, neboť ve chvíli,
kdy zasednete do školním lavic, začne i vaše příprava na další život. Město se bude snažit, abyste tu
našli takové prostředí, ve kterém se vám bude líbit, a strávili tu krásná léta“, uvedl starosta Mgr. Aleš
Rádl. „Přeji vám, abyste našli ve škole spoustu kamarádů, abyste sem chodili moc rádi a spoustu se toho
naučili, a vašim rodičům přeji hodně trpělivosti a především radosti z vašich úspěchů. Hodně a hodně
sil přeji i vašim paním učitelkám“, uvedla místostarostka Helena Langšádlová.
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Účastníky Aerojízdy 2010 tradičně přivítal Club Kino
Letos již počtvrté se na parkoviště u Clubu Kino sjeli členové i příznivci Aero Car Clubu, aby zde
oslavili 80. výročí jeho založení. Pro přihlížející byla na několika panelech připravena výstavka
o historii vzniku klubu a samozřejmě naleštění veteráni nejen značky Aero.
Účastníci byli přivítáni tradičně vynikajícím
pečivem z mokropeské pekárny, které spolu
s voňavou kávou vytvořilo v ranním chladu
výbornou náladu. Poté se vydaly vozy za dozoru
naší městské policie na okružní jízdu po nádherném okolí. Po návratu jsme v kině promítali
filmy z dvacátých a třicátých let minulého století
s motoristickou tématikou, zapůjčené k tomuto
účelu ze sbírek Národního filmového archivu.
Pak již následovalo jen rozdání pamětních listů
a loučení zúčastněných, spokojených s tímto
vydařeným setkáním.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Michalovi
Strejčkovi a osádce Clubu Kino za stále se zlepšující péči při pořádání této již tradiční akce,
Městské policii Černošice za pomoc při orga-

nizaci dopravy a svatému Petrovi za nádherné
počasí, které umocnilo zážitky ze setkání.
Jindřich Šlesinger, Aero Car Club Praha

Černošické Sokolení. Za pěkného počasí se v sobotu 18. září v rámci Černošického Sokolení uskutečnil
turnaj družstev ve volejbale, v jehož průběhu nebyla nouze o pěkné herní momenty a dramatické situace. Ze čtyř zúčastněných byl opět nejúspěšnější tým Tělocvičné jednoty Sokola Černošice Filištíni (na
snímku zleva Honza, Jana, Siky, Fil a Karel; ve spodní řadě je dorost ve složení Sára, Linda a Lola). Vítězům blahopřejeme a příští rok se opět těšíme na shledanou. Sportu zdar.
Jan Benžala, foto Jan Polák
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Představitelé města popřáli seniorům k jejich
významným jubileím
Popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přišli 8. září všem seniorům, kteří přijali pozvání do
Domu s pečovatelskou službou ke společné oslavě svých významných životních jubileí, starosta
Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
„Vážím si toho, že se s vámi mohu takto scházet, že mnohé z vás už znám desetiletí a vidím,
že i ve stáří může žít člověk naplno a s úsměvem
na rtech. Přeji vám ještě mnoho let pevné zdraví,
abyste každý den prožívali s velkou radostí a abychom se mohli stále vídat“, uvedla místostarostka
Helena Langšádlová.

„Snažíme se vám vytvářet podmínky, aby vaše
stáří bylo spokojené a klidné. Pokud byste měli
nějakou představu jak cokoli zlepšit, pak radnice je tomu otevřená a nakloněná a snaha a prostředky pro to, jak vám váš život zpříjemnit tady
nepochybně jsou. To deklaruji za vedení města“,
dodal ke své gratulaci starosta Mgr. Aleš Rádl.

Krásných devadesát let oslavil pan Jan Kloboučník. Hodně zdraví a spokojenosti mu popřála členka
sociální komise Naděžda Švehlová
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Aktivní léto sdružení
S dětmi a pro děti v Černošicích
Letošní prázdniny jsme s dětmi prožili velmi aktivně. Nejprve jsme přivítali pěvecký soubor ze Sycowa, druhého největšího města okresu Olešniského. Šestatřicetičlennou převážně dívčí výpravu, se kterou přijel i sympatický starosta Sycowa Slawomír Kapica, vedla paní Edyta Kyrzicová,
která v roce 2008 provázela olešnické účastníky letního tábora v Černošicích. Sycowsští pěvci sklidili velký úspěch na vystoupeních v Karlíku i u nás
v Černošicích. O náklady celé akce, jež skvěle reprezentovala dobré vztahy černošických s polskými
přáteli, se podělily sdružení S dětmi a pro děti a město Černošice.
Letní tábor v Černošicích
Další z našich akcí pro děti organizované i neorganizované byl již 29. letní tábor v Černošicích
(letos pro osmačtyřicet dětí v prostorách školy
v Komenského ulici). Sport, hry, modelářství
či jízda na koních děti dokonale zabavily. Tři
oddíly kluků a děvčat nacvičily se svými vedoucími pěkné scénky s pohádkovými tématy,
které táborová zahrada zaplněná rodiči i prarodiči odměnila potleskem. U táboráku jsme
si pochutnali na vynikajících špekáčcích ze Slivence, poslouchali jsme klarinetová vystoupení
jednoho z mladých účastníků a zpívali jsme
při kytaře. Po setmění jsme šli do černého lesa
a nechali se „děsit“ strašidly. I přesto jsme dobře
usínali a těšili se na další dny.
Poslední týden tábora se na nás přijeli podívat přátelé z partnerské Lešnice. Byla to devítičlenná výprava složená z tradičních i nových
návštěvníků, přátel a kamarádů. Je jen škoda, že
si k nám nenašli cestu mnohokrát zvaní mladí
lidé z Gerbrunnu a Themaru. Obzvláště když
jsme pro ně upravili data letošního tábora na
poslední týden července a dva týdny v srpnu. Pro
naše české účastníky data nezvyklá a nevhodná.
Modeláři, hlaste se !
Méně veselé pro nás bylo nucené vystěhování
klubu modelářů z modelářské klubovny ve škole
v Mokropsech. Všechen náš materiál máme
nyní „v depozitáři“. Přesto jsme počátkem září
„rozjeli“ modelářské kroužky leteckého a plastikového modelářství. Byli jsme přinuceni změnit
naše působiště. Modely stavíme v Mokropsech,
v budově bývalé Dipry, ulice Srbská č. p. 660.

34

Plastikáři staví modely v úterý a letečtí modeláři
staví modely ve čtvrtek. V případě zvýšeného
zájmu můžeme otevřít modelářské kroužky
i v jiných dnech. Mladí zájemci nás mohou kontaktovat na mailu: L.apeltauer@volny.cz, nebo
telefonicky na čísle 605 545 615. Ještě můžeme
uspokojit zájem několika zájemců, hlaste se!
Co ještě připravujeme?
Koncem září vyvrcholila naše čtvrt- 3
století trvající spolupráce s polským městem Olešnica, kterou zahájili modeláři
a dnes v ní pokračují i další spolky
a rodiny z partnerského okresu Olešnického. Na začátek října připravujeme naši prezentaci
na veletrhu modelářství a hraček Model
Hobby v Praze Letňanech, kde budou
naše město reprezentovat nejen naši
členové, ale i ochotní
a šikovní přátelé.
Všichni mají vstup
zdarma.
Lumír Apeltauer,
sdružení S dětmi
a pro děti Černošice

z města a okolí
1

2

1–Jednou z nejoblíbenějších činností na táboře je tradičně jízda na koni; 2 – Špekáčky opečené u táboráku
chutnaly skvěle; 3 – pěvecký soubor ze Sycowa doprovázel i starosta Slawomir Kapica (druhý zprava).

35

z města a okolí

Chorus Angelus – nová sezóna
s novým sbormistrem
Od září jsme opět zahájili pravidelné zkoušky, ale krásné babí léto nás inspirovalo ještě k několika
postřehům z prázdnin a závěru školního roku, o které bychom se s vámi chtěli podělit. Třeba vás a vaše
děti jejich přečtení inspiruje a připojíte se k nám.
V červnu jsme se účastnili mezinárodního festivalu Šumava – Bayerische Wald, kde jsme reprezentovali nejen náš sbor, ale také naše město.
Koncertovali jsme na obou stranách hranice,
v Blovicích, v Bezděkově a v německém Zwieselu, navštívili jsme koncerty ostatních sborů,
ale třeba i zámek v Horšovském Týně. Cestou
domů jsme stihli ještě zazpívat v rámci přehlídky
ve Staré Boleslavi. Sezonu jsme zakončili koncertem v Karlíku, kde se hlavně představily děti
z přípravných oddělení se svým repertoárem.
O prázdninách jsme tradičně zazpívali v Černošicích na pouti, děti si to opravdu užily a na
podiu samy přidávaly své oblíbené písničky.
Hned poté jsme odjeli na intenzivní dvoutýdenní soustředění do Mrákotína nedaleko Telče.
Děti se zde seznámily s novým sbormistrem
a kromě zpívání si s dobrovolníky z řad rodičů
a přátel sboru zažily spoustu legrace, her, výletů,
ale i práce na natáčení nového vánočního CD
v nedalekém nahrávacím studiu. Soustředění

bylo zakončeno náramně vydařeným a také trochu smutným a dojemným koncertem s poněkud netradičním srpnovým repertoárem (mimo
jiné i vánoční koledy a písně). Děti předvedly to,
co v průběhu soustředění nastudovaly, a také zde
symbolicky převzal dirigentskou taktovku nový
sbormistr a umělecký vedoucí sboru Jiří Polívka.
V září jsme už stihli vypomoci s nahráváním
nového CD současného skladatele Miloše Boka.
Nahrávání probíhalo v přestěhovaném kostele
v Mostě, a tak kromě zpěvu a trochy historie
jsme cesty využili i k výletu do blízkých Krušných hor. V současné době se připravujeme na
podzimní, adventní a vánoční koncerty.
Přestože již proběhly konkurzy na nové členy
a děti v přípravkách začaly zkoušet, stále přijímáme nové děti jak do přípravek, tak i starší děti
do hlavního sboru. Informace o kontaktech a termínech zkoušek najdete na www.chorusangelus.
cz nebo pište na chorus.angelus@centrum.cz.
Michaela Voldřichová a Jana Ullrichová

Z koncertu, který se konal v rámci mezinárodního festivalu Šumava – BayerischeWald
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Černošické inlinové odpoledne
přineslo skvělé sportovní zážitky
Více než sto dvacet borců všech věkových kategorií se 4. září postavilo na start již čtvrtého ročníku Černošické míle, která se jela na kvalitním asfaltu ulice Zd. Lhoty v rámci Černošického
inlajnového odpoledne. Vítězný čas (2.02.58) zajel Jakub Makalouš z klubu Bootcamps-K2.
Stovka těch, kteří si chtěli připsat body do Českomoravského bruslařského poháru v závodě
O2 InLine Cup, se pak vydala na trať patnáctikilometrovou. Nejrychlejší byl Ondřej Suchý
(26.12.25) z klubu Pipni.cz.
Souboj místních borců
Již podruhé však pořadatelé v rámci Černošické
míle vyhlásili i samostatný závod pro ty inlinisty, kteří reprezentovali naše město. Na startovní čáru se jich postavilo 13 – od ostřílených
borců až po ty teprve začínající. Pořadí ukazuje
následující tabulka:
1. Eva Freimanová
(2.41.29)
2. Lucka Vaňková
(2.48.23)
3. Petra Vaňková
(2.48.47)
4. Jiří Oppa
(3.01.81)
5. Stanislav Urbánek
(3.03.48)
6. Janetta Tuháčková
(3.30.24)
7. Magdaléna Voldřichová
(3.31.51)
8. Jakub Stanko
(3.49.76)
9. Michaela Dvořáková
(4.01.85)
10. Jana Tuháčková
(4.04.27)

2

11. Vladimír Voldřich
12. Jiří Šindelář
13. Kateřina Šindelářová

(4.26.54)
(4.28.77)
(5.27.18)

1. Sympatické vítězné trio: Zleva Lucka Vaňková,
Eva Freimanová, Petra Vaňková
2. Magdaléna Voldřichová, vítězka Černošické
míle v kategorii „Junioři A 1993/4 holky“
3. Chvíle napětí a vzhůru na trať Černošické míle

1

3
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informace
Změna ordinačních hodin praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. Iva Strnadelová, praktická lékařka pro děti a dorost, Dr. Janského 423, 252 28 Černošice
oznamuje změnu ordinačních hodin:
Pondělí
Úterý
Středa

7.30-12.00 nemocní
7.30-12.00 kojenci
7.30-10.00 nemocní

15.30-18.00 prevence
12.00-14.00 nemocní
10.00-13.00 kojenci

Čtvrtek
Pátek

8.00-11.30 nemocní
8.00-12.00 nemocní
(red)

Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a dalších věcí pro děti
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště pořádá v sobotu 16. 10. od 9.00 do 11.00 v tělocvičně
Sokola dětský bazar, v jehož rámci bude otevřen i dětský minikoutek. Jako prodejní místo doporučujeme přinést si deku. Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude sbírka hraček a finanční sbírka na
provoz Mateřského centra. Přijďte prodávat i nakupovat. MC Tam Tam Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod. Čtvrtek je vyhrazen pro miminka a batolátka do dvou
let, pátek patří dětem od 2 do 5 let. Info na: mraveniste@seznam.cz, tel.: 603 283 939, 603 200 569,
www.tamtammraveniste.estranky.cz. Těšíme se na vás v komunitním centru MaNa naproti kostelu.
Hedvika, Radka, Simona, Kamila, Dáša, Lenka

Strukturální šetření v zemědělství a metodách zemědělské výroby
Český statistický úřad organizuje strukturální šetření v zemědělství zahrnující všechny zemědělské subjekty. Letos je rozšířeno o nové ukazatele z oblasti metod zemědělské výroby–orba, ustájovací kapacity
zvířat, zřizování krajinných prvků apod. Šetření provádí vyškolení tazatelé a týká se výhradně fyzických
osob (podnikům právnických osob bude výkaz zaslán od ČSÚ poštou). Tazatelé, vybavení potvrzeným
průkazem (zelená kartička) statistického zjišťování AGC 2010, zemědělce v obci navštíví, ověří jejich
aktivitu, zabezpečí vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za
zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ od 1. září do 15. listopadu. Šetření se vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté,
nebo 1 ha sadů, nebo 3500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2500 m2,
nebo chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.
Kontakt na pracovníka ČSÚ, který je šetřením v regionu pověřen: ČSÚ, pí. Holakovská, OTZ pro kraj
Středočeský, 100 82 Praha 10, Na Padesátém 81, tel.: 274 052 722, fax. 274 054 177.
(red)

Černošické farmářské trhy každou lichou sobotu u hotelu Kazín
O Černošické farmářské trhy je zájem, a to ze strany kupujících i prodávajících. „Upřednostňujeme
prodejce a výrobky z našeho regionu. Chceme nejen nabídnout lidem alternativu k nákupu v supermarketu a vytvořit tradici potravinových trhů, ale i podpořit české farmáře,“ říká jedna z organizátorek trhu. Na trh se kromě farmářů a výrobců mohou přihlásit i lidé, kteří chtějí nabídnout přebytky ze svých zahrad (více na tel.: 604 862 449, 603 153 783, 604 316 775). Další Černošický farmářský trh se uskuteční 16. a 30. října vždy od 8 do 11 hodin u hotelu Kazín. Informace o sortimentu
najdete vždy ve čtvrtek před konáním trhu na www.cernosicketrhy.cz. Děkujeme městu Černošice
za podporu a součinnost.
Kristýna Petrová a Eva Bachiri

38

kultura
Moderní jazz v podání kapely Bluff Note quartet
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 14. 10. od 20.30 do Clubu Kino na koncert kapely Bluff Note
quartet hrající ve složení Jan Přibil (trubka), Radim Hanousek (tenor saxofon), Jiří Hutárek (hammondky) a Martin Kleibl (bicí). Zcela nový projekt vznikl propojením existujícího tria, které se
věnuje mainstreamovému jazzu, a olomouckého trumpetisty Jana Přibila. Základ repertoáru tvoří
skladby T. Monka a W. Shortera. Vstupné 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Pohádky ze zoologické zahrádky
Odbor kultury srdečně zve nejen nejmenší v neděli 17. 10. od 16.00 do Clubu Kino na Pohádky ze
zoologické zahrádky v podání pražského divadla Hračka. Pohádky vycházejí ze známého příběhu
pana doktora a jeho zvířátek. Do ordinace v zoologické zahradě přichází žádat o pomoc dvacet různých zvířátek, tak jak jsme je znali z prodejen hraček. Režie Jaroslav Vágner, Loutky Fatra Napajedla.
Hrají Milada Matuchová a Václav Svěrák. Vstupné 70 Kč.
(pb)

Eva Emingerová trio rozezní Club Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu 23. 10. od 20.30 do Clubu Kino na trio Evy Emingerové. Nestává se
často, že potkáme v jazzu zpěvačku, kterou jsme mohli obdivovat jako skvělou sportovkyni. Evu, která
se svým saténovým hlasem (slovy kritika Jiřího Černého) vrací do dob swingu, odvedl z volejbalového
hřiště Ferdinand Havlík. V roce 1991 nabídl vynikající volejbalistce a mistryni republiky spolupráci
s jeho Swing Bandem. Od té doby prošla Eva několika skupinami včetně Steamboat Stompers, Originálního pražského synkopického orchestru a Latin Tria. Repertoár tria je sestaven z klasických jazzových
standardů typu Mona Lisa, Over The Rainbow, Girl from Ipanema, Summertime či Dindi nebo One
Note Samba známých autorů (G. Gershwin, D. Ellington, A. C. Jobim atd.). Vstupné 120 Kč.
(pb)

Mário Bihári a romská kapela Bachtale Apsa znovu v Černošicích
Po úspěšném vystoupení této kapely na černošické pouti si můžete její strhující muziku vychutnat i v sobotu 22. 10. od 20.30 v Clubu Kino. Mário
Bihári vystupuje zejména s romskou kapelou Bachtale
Apsa. Tato formace je mladou a nadějnou štikou v rybníce romských kapel. Je zajímavá už svým obsazením.
Akordeon či klavír Mária Biháriho doprovází kytarista a zpěvák Peter Horváth. Většinu sólových vokálů
zastává Sára Kaliášová a rytmus dobarvující perkuse
vede Radek Sivák, který sbíral zkušenosti s pražskou
romskou skupinou Bengas. Rytmiku vede vyhlášený
basista František Raba. Sestavu příležitostně doplňuje houslista Adam Pospíšil, který působil ve
známé romské kapele Terne Čhave. Romský název Bachtale Apsa znamená v překladu Šťastné slzy
a kapela jím vyjadřuje pestrost nálad, které je romská hudba schopna přinést. Skvělé vokály a brilantní muzikantské výkony ve strhujících rytmech jsou přednosti, které z Bachtale Apsa činí romskou hudební klasiku v nejlepším slova smyslu. Vstupné 130 Kč.
(pb)
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SHREK - ZVONEC A KONEC

USA / 2010 režie: M. Mitchell 92 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike Myers, Antonio Banderas, Justin Timberlake ...

16:00
hod.

Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte krásnou princeznu a tchýnino království,
DĚTSKÉ co dalšího ještě můžete dokázat? Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte.
O
KIN
5.10. DOSTAŇ HO TAM USA / 2010 režie: N. Stoller Komedie 109 min. VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00

2

2

KINO

8.10.

THE MEGAN SHORE, KISSING THE GRAVESTONE,
ATTIC VANITY - "STAY POSITIVE THE 2010 TOUR"

20:30

LIVE

Attic Vanity, post - HC kapela se ukáže ve svojí nové sestavě a představí svoje právě
nahrané EP. Kissing The Gravestone - pořádně našlápnutý melodický metalcore a živelná
show. The Megan Shore se po roce vrací do Černošic s novou energií a novými songy !
Po koncertu afterparty - DJ. Kali Moocho and his Crazy Helpers. VSTUPNÉ: 60 Kč

9.10.

DJ.RASTY + DJ.SYNDROM

20:00

pá

so

DANCE

10.10.
ne

DĚTSKÉ
KINO

14.10.

VSTUPNÉ: 50 Kč

Disko, Hip Hop, DnB and many more from DJ Rasty and DJ Syndrom.

ČARODĚJŮV UČEŇ

USA / 2010 režie: J. Turteltaub fantasy 110 min. VSTUPNÉ: 70 Kč

Hrají: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Monica Bellucci, Alfred Molina, Toby Kebbell, Ethan Peck ...
Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit
město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem ...
(film s titulky)

hod.

hod.

16:00
hod.

BLUFF NOTE

JAZZ

VSTUPNÉ: 100 Kč
Srdečně zve město Černošice
Zcela nový hudební projekt vznikl propojením existujícího tria a olomouckého trumpetisty 20:00
Jana Přibila. V obsazení s hammondovými varhany, bez kontrabasu, které se běžně využívá hod.
v hardbopu a groovech, kapela vytváří výrazný prostor pro volnou společnou improvizaci.

15.10.

THE REDBRICK HOUSE

17.10.

POHÁDKY ZE ZOOLOGICKÉ ZAHRÁDKY

čt

pá

VSTUPNÉ: 150 Kč, děti 100 Kč

19:00

Soukromá jazyková škola The Redbrick House zve širokou veřejnost na divadelní
hod.
představení v anglickém jazyce - The History of England a na vystoupení kapely
O
L
D
A
DIV
Vepřové komety. O přestávce budou studentům RbH slavnostně předány diplomy PET a FCE.

ne

VSTUPNÉ: 70 Kč

16:00

Pohádka vychází ze známého příběhu pana doktora a jeho zvířátek. Do ordinace v zoologické
hod.
zahradě přichází žádat o pomoc zvířátka, tak jak jsme je kdysi znali z prodejen hraček.
D IVADLO Režie: J.Vágner, Loutky: “Fatra Napajedla“.
Srdečně zve město Černošice
O DĚTI

PR

17.10.
ne
LIVE

42

PARADOGS + BLACK ALERT + TENEBRIS

VSTUPNÉ: 40 Kč

Rockový nedělní večer mladé radotínské kapely Paradogs se supportem ostře nabroušených
Blac Alert a Tenebris.

SW
J

hod.

Hrají: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Christina Aguilera, Pink, Dee Snider ...
Excentrický rocker Aldus Snow si “vykoledoval” vlastní film. Jeden z nejúspěšnějších
komediálních producentů současnosti, Judd Apatow, nejen jemu, ale i jeho představiteli
Russellu Brandovi, připravil velkolepé sólo. Sólo, které nápadně připomíná komediální
překvapení loňského léta, velmi nekorektní legraci jménem Pařba ve Vegas …

út

2

19:00
hod.

3
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kultura
PRO MUŽE ČR / 2010 režie: T. Bařina Komedie 100 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
19.10. ROMÁN
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař ...

út

KINO

22.10. MÁRIO BIHÁRY A BACHTALE APSA
pá
LIVE

SWING
JAZZ

DĚTSKÉ
KINO

VSTUPNÉ: 120,- KČ

IT / 2000 režie: Animovaný / DVD 65 min.

KINO

DANCE

VSTUPNÉ: 50 Kč

První podzimní taneční párty pro ty, co jim začíná být zima a chtějí se na chvíli
pořádně zahřát.

30.10. CRIMSON FALLS
so
LIVE

SENIOR
KLUB

hod.

VSTUPNÉ: 90 Kč

20:00
hod.

20:30

Po dlouhé době Vám DAF Agency nabízí zas pořádnou porci hudby.
hod.
Crimson Falls z Belgie, kteří k nám zavítají prezentovat jejich novou desku Fragments Of
Awareness. nejsou žádná ořezávátka. Mají za sebou už čtyři plnohodnotná alba a spoustu koncertů,
takže by vám měli pořádně rozproudit krev. Support bude překvapením večera :-)

96 min.
Komedie
FR / 1977 režie: C. Zidi
VSTUP ZDARMA
31.10. ZVÍŘE
Hrají: Jean - Paul Belmondo, Raquel Welch, Jane Birkin, Johnny Hallyday ...

ne

20:00

Dokumentární pohled na působení jedné z nejvlivnějších hudebních skupin v historii - The
Doors. Snímek také zahrnuje raritní a nikdy nevydané obrazové záznamy. Na natáčení
spolupracovali členové kapely - klávesista Ray Manzarek a kytarista Robby Krieger.

29.10. DJ. BUNDA + DJ. VÓĎA
pá

16:00

Kuzmas, starý čarodějník, se chce oženit s krásnou sultánovou dcerou, aby si navždy
hod.
zachoval svoje mládí. Sluneční princezna ho svým odmítnutím tak rozhněvá, že ji čarodějník
promění na škaredé děvčátko a uvězní v jeskyni. Odvážný Ali Baba a jeho kamarád oslík Miseria
pomůžou škaredému děvčátku utéct a znovu získat krásu princezny.
VSTUP ZDARMA

- WHEN YOU ARE STRANGE USA / 2009 režie: T. DiCillo Dokument 86 min.
26.10. DOORS
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Jim Morrison, Johnny Depp ...

út

20:30

20:30
Eva Emingerová je zkušená zpěvačka s příjemným hlasem a jazzovým feelingem.
hod.
Po stylové stránce je její záběr mimořádně široký, od jazzu 20. a 30. let sahá
přes dixieland a swing až k interpretaci moderních kompozic. Mimo jiné zazářila v roce 2005
na mezinárodním jazzovém festivalu v San Diegu (USA), kam byla další rok pozvána už jako
sólistka a stala se jednou z hvězd festivalu.
Srdečně zve město Černošice

24.10. ALIBABA A SLUNEČNÍ PRINCEZNA
ne

VSTUPNÉ: 130 Kč

hod.

Romská kapela Mário Bihári a Bachtale Apsa je mladou a nadějnou štikou v rybníce romských hod.
kapel. Její atraktivitu pro divákly už zdaleka nepřináší jenom popularita jejího frontmana Mária
Biháriho. Kapela je zajímavá už svým obsazením. Akordeon, případně klavír Mária Biháriho doprovází
kytarista a vynikající zpěvák Peter Horváth. Většinu sólových vokálů zastává talentovaná zpěvačka Sára
Kaliášová a rytmus dobarvující perkuse vede nejmladší člen kapely, Radek Sivák, který již ve svých
dvanácti letech sbíral zkušenosti s pražskou kapelou Bengas.
Srdečně zve město Černošice

23.10. EVA EMINGEROVÁ TRIO
so

20:00

Podle scénáře a literárního bestselleru Michala Viewegha. Film vypráví příběh tří sourozenců
– Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů,
prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na výlet do hor v zádech se stínem neodvratně
se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání ...

16:00

Francouzská filmová komedie o potížích odvážného kaskadéra (Jean - Paul Belmondo)
s tíživou finanční situací, svéhlavou snoubenkou a zženštilým hercem, kterého má zastupovat.
Kaskadér Jean-Paul Belmondo má před svatbou s krásnou Raquel Welch, jenže jí dojde
trpělivost! Navíc se o ni začal ucházet bohatý hrabě a tak získat znovu její lásku nebude
vůbec jednoduché ...

hod.

0

KURZY SALSY
KAŽDOU STŘEDU V CLUBU KINO

0

PŘIHLÁŠKY NA LTF: 608 980 324
Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
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Jedličkov WOMEN OPEN 2010 nadchl všechny
příznivce nohejbalu
V sobotu 18. září pořádal SRK Jedle na hřištích osady Jedličkovy Lázně 4. ročník Jedličkov
WOMEN OPEN 2010–nohejbalový turnaj trojic žen.
Ani přeložení turnaje z tradiční první srpnové soboty, kdy
kurty zalil déšť, neovlivnilo účast světové špičky v čele se šestinásobnou mistryní světa Slovenkou Danielou Peruňskou
a úřadující mistryní světa v singlu Maďarkou Boglárkou Lepsenyi. České barvy hájily mistryně světa Vrtišková, Möglichová a Chuchlová hrající ve svých oddílových týmech.
Celkem 10 ligových týmů doplnil domácí výběr Jedle, který
vstoupil do turnaje těsnou prohrou s výběrem Maďarska 1:2
na sety. Překvapivě se nedařilo oběma trojicím vítěze ženské
extraligy–hráčkám Českého Brodu, které prohrály obě semifinále a zbylo na ně „pouze“ 3. a 4. místo. Finále, za bedlivého dohledu bývalého a současného trenéra reprezentace
Víta Kopeckého a Jiřího Šmejkala, muselo nadchnout nejen
nohejbalové nadšence. Rok od roku cennější trofej vítězek
turnaje nakonec po vyrovnaném boji pro sebe uhájily loňské vítězky z Brna-Útěchova před pražskými Vršovicemi.
V divácky atraktivní vložené disciplíně (obíhačce) zvítězila
hráčka Sokola Břve Dana Tůmová.
Za SRK Jedle Jan Voith
Vítězný tým ve složení zleva Daniela Peruňská, Linda Schützová a Veronika Malátová

Počasí tentokrát nohejbalistkám přálo, a tak se na kurtech bojovalo „jako o život“
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Týden knihoven probíhá od 4. do 10. října
Již počtrnácté je druhý říjnový týden věnován knihovnám. Akci pořádá Sekce veřejných knihoven SKIP.
Letošní motto je Knihovna pro všechny. Mezi zúčastněnými knihovnami nebude chybět ani naše černošická knihovna. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití
volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.
Celý týden bude rozdělen do uživatelských skupin:
pondělí–senioři, seznámení s počítačem, internetem, on-line katalogem, e-mailovou poštou
úterý–maminky na mateřské dovolené, mimořádně otevřeno od 9.00 do 11.30; knížky pro
děti a o dětech
středa–děti, čtení, malování, vyhodnocení zářijové soutěže
čtvrtek–handicapovaní uživatelé
pátek–národnostní a jazykové menšiny
sobota–knihovna pro celou rodinu; Den otevřených dveří (9. 10. od 9.00 do 11.30).
Celý týden také bude registrace nových čtenářů
zdarma, čtenářská amnestie, tedy možnost pro
zapomnětlivé vrátit knížky bez poplatku z prodlení. Říjnové společné čtení pro děti, každý,
kdo bude chtít, může přečíst ukázku z knížek F.
Hrubína, protože v září uplynulo 100 let od jeho
narození. Na dětské čtenáře bude čekat sladká
odměna a lízátkový týden pro nejmenší návštěvníky knihovny. Během celého týdne nabízíme

školám exkurze do knihovny. Také bude probíhat 3. kolo knihovnické tomboly pro přihlášené
dětské čtenáře. Nezapomeňte, že se blíží dlouhé
zimní večery a přijďte si k nám pro nějakou hezkou knížku. Těšíme se na vás!
3 x Nej z černošické knihovny
Nejvíce půjčovaná kniha v roce 2010: Muži,
kteří nenávidí ženy – detektivní román, 1. díl trilogie Milénium od švédského spisovatele Stiega
Larssona; kniha se stala nejčtenější knihou současnosti.
Beletristická kniha s největším počtem stránek: Pilíře země od Kena Folletta; románová
historická freska, jejíž děj je soustředěn kolem
stavby gotické katedrály v Anglii 12. století (928
stran).
Nejmenší knihy: knížky poezie v kolibřím
vydání; knížky jsou menší než 10 cm, např.
Jaroslav Vrchlický – Za trochu lásky, nebo Josef
Šimon – ...a já tě miluji.
Irena Šilhánková, Milena Kozáková

Kalendář kulturních akcí od října do konce roku 2010
14. 10.
17. 10.
22. 10.
23. 10.
12. 11.
10. 12.
11. 12.
17. 12.

Říjen
Bluff Note, hammond quartet
Pohádky ze zoologické zahrádky
Romská kapela Mário Bihári a Bachtale Apsa
Eva Emingerová trio
Listopad

Sixin

Prosinec
Big Band Václava Zelinky
Adventní trhy
Trio de Janeiro

(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Komenského ul. u kostela)
(Club Kino)
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Nové knihy v Městské knihovně Černošice
Beletrie:
BALABÁN, Jan: Zeptej se táty – ústřední událostí posledního románu J. Balabána je umírání a smrt
člověka; jeho vlastním vnitřním dějem je ovšem náročné hledání života; BÖHM, David: Ticho hrocha
– kniha je tvořena komiksovou grafikou a texty, které vznikly v hodinách slohu dětí ve Středoafrické
republice; BOUČKOVÁ, Tereza: Boží a jiná muka – fejetony; DEAVER, Jeffery: Příští oběti – kriminální thriller; FIELDING, Joy: Ještě mě nezabíjej – psychologický román; HLAVÍNOVÁ, Hana: Plyšová veš – humorný román pro ženy; KLÍMA, Ivan: Moje šílené století – paměti významného českého
spisovatele; Ivan Klíma v nich reflektuje nejen své vlastní životní osudy, v obecnější rovině vydává
důležité svědectví o nejednoduchém vývoji české společnosti a politiky; LUSTIG, Arnošt: Láska a tělo
– ve zbrusu nové knize se autor pokusil o zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu:
nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné a lásku k životu na straně
druhé; NIEMI, Mikael: Muž, který zemřel jako losos – detektivní román odehrávající se v současném severošvédském Tomedalenu; OKSANEN, Sofi: Očista – román se odehrává na počátku 90. let
20. století v západním Estonsku; psychologický příběh o rodinných vinách, odpuštění, ale i různých
politických režimech, které nám s konečnou platností mění život; SOUKUPOVÁ, Petra: Zmizet – tři
novely současné české autorky; TURSTEN, Helene: Záludná síť – švédská detektivka.
Pro děti a mládež:
5 minutové pohádky před spaním – krátké pohádky; Doprava, Kdo bydlí v lese – leporela; COX,
Michael: Děsivé umění. Závratná architektura; FLANAGAN, John: Hraničářův učeň, Králové Clonmelu – 8. díl fantasy literatura; FRANCKOVÁ, Zuzana: Prázdninová láska – román pro dívky;
FUNKE, Cornelia: Lovci strašidel na ledové stopě – dobrodružná knížka; GEMMELL, Stefan: Žádný
strach zajíčku – knížka pro nejmenší; HOLLER, Renée: Císař v ohrožení – historická detektivka; KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky – humorné deníkové zápisky jedenáctiletého kluka Grega Heffleyho doprovázejí komiksové ilustrace; WENINGER, Brigitte: Dítě je dítě – knížka pro malé čtenáře.

Virtuální univerzita třetího věku v DPS
V úterý 12. října ve 14.00 zahajují v Domě
s pečovatelskou službou kurzy Virtuální univerzity třetího věku. Studijní hodiny budou pokračovat každé liché úterý. Přihlášky jsou ke stažení
na adrese: www.dpscernosice.estranky.cz nebo
si je lze vyzvednout osobně v DPS. Přihlášky je
možné odevzdat osobně či zaslat na mail: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz, nejpozději však
do zahájení kurzu.
Virtuální kurzy, které tvoří základ tzv. „vzdálené výuky” Univerzity třetího věku, představují
novou alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity třetího věku. Jsou založeny na využití nových komunikačních technologií a internetu, mají prvky distančního vzdělávání a e-learningu a jsou didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové sku-
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piny–seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Vzdálená výuka je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří
se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek Univerzity třetího věku presenční formou
v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody, finanční náročnost
na dopravu apod.). Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Studium vzdělávací skupiny organizuje koordinátor–instruktor, knihovník, dobrovolník, ošetřovatel apod. v ideálním případě jeden ze skupiny
seniorů. Výuku je možné realizovat kdekoliv kde
je dostupný internet–knihovny, školy, informační
střediska, kluby a domovy seniorů a další. Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti.
Miroslav Strejček, sociální pracovník

