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z radnice

Zastupitelé se po říjnových volbách sešli
na svém prvním zasedání
Dvacet z jedenadvaceti členů z říjnových komunálních voleb vzešlého Zastupitelstva města
Černošice se 15. listopadu sešlo v sále Clubu Kino, aby nejprve rozhodli o tom, kolik
zástupců starosty a členů rady města bude v následujících čtyřech letech přímo rozhodovat o dění v našem městě, a poté zvolili starostu, místostarostku a další členy městské rady.
Řízením ustavujícího zasedání zastupitelstva byla z důvodu nepřítomnosti odstupujícího starosty Aleše Rádla pověřena zastupitelka Milada Mašatová, která zároveň vzala na
vědomí omluvu rovněž nepřítomné zastupitelky Heleny Langšádlové.
Všichni členové nově zvoleného zastupitelstva, jejichž jména a fotografie přinášíme na
následujících stránkách, poté složili slib pronesením slova „slibuji“, které stvrdili svým
podpisem pod text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky“.
Schválení programu zasedání
Zastupitel Filip Kořínek přednesl doplňující návrh, aby po volbě starosty, místostarosty a členů rady byly do programu zařazeny
následující body:
1. zřízení finančního výboru a volba jeho členů
2. zřízení kontrolního výboru a volba jeho členů
3. základní informace pro zastupitele (informativní bod)
4. volba určeného zastupitele pro otázky územního plánu
5. návrh změny jednacího řádu
Zastupitel Michal Strejček přednesl další doplňující návrh na zařazení následujícího bodu:
zřídit výbor pro informace s odůvodněním, že
informace nejsou věcí vedení města a navrhovaná komise vedení města podléhá, měl by se
zřídit výbor, který podléhá zastupitelstvu.
Hlasování o návrhu zastupitele Strejčka: 19
pro, 1 se zdržel, návrh byl přijat.
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Hlasování o návrhu zastupitele Kořínka: 20
pro, návrh byl přijat.
Hlasování o přijetí programu: 20 pro, návrh
byl přijat.
Stanovení počtu zástupců starosty, počtu
členů rady města a způsobu volby
Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo
stanovení počtu zástupců starosty, počet
členů rady města a způsob volby.
Zastupitel Tomáš Hlaváček navrhl na pozici
jednoho místostarostky Danielu Göttelovou,
s tím, že starosta by měl být neuvolněný, místostarostka pak uvolněná.
Zastupitel Michal Strejček přednesl protinávrh na uvolněného starostu a neuvolněného
místostarostu.
Hlasování o počtu místostarostů: pro 1 místostarostu hlasovalo 20 zastupitelů, návrh byl přijat.
Hlasování o neuvolněném starostovi: 18 pro, 2
proti, návrh byl přijat.
Protinávrh na uvolněného starostu: 2 pro, 14
proti, 4 se zdrželi, návrh nebyl přijat.
Protinávrh o neuvolněném místostarostovi: pro
1, zdržel se 1, 18 proti, návrh nebyl přijat.
Hlasování o uvolněném místostarostovi: 18
pro, 1 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat.
Stanovení počtu členů rady
Zastupitel Filip Kořínek navrhl počet radních 7 s tím, že každý radní bude mít na starosti konkrétní odbornou oblast, bude členem nebo předsedou komise jako poradního
orgánu pro danou oblast:
Filip Kořínek: neuvolněný starosta, zodpovědný
za oblast investic a zveřejňování informací

z radnice
Daniela Göttelová: uvolněná místostarostka,
zodpovědná za oblast sociální a zveřejňování
informací
Tomáš Hlaváček: člen rady, zodpovědný za
oblast financí a územní plán
Lenka Kalousková: člen rady, zodpovědná za
oblast kultury a školství
Milena Paříková: člen rady, zodpovědná za
životní prostředí a pořádek ve městě (technické služby)
Šimon Hradílek: člen rady, zodpovědný za
oblast dopravy a zveřejňování informací
Petr Wolf: člen rady, zodpovědný za stavební
záležitosti.
Hlasování o počtu členů rady: 20 pro, návrh
byl přijat.
Způsob volby
Předsedající vyzvala zastupitele, aby rozhodli
o způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady (volby mohou probíhat jako
tajné hlasování nebo veřejné hlasování).
Zastupitel Filip Kořínek navrhl hlasovat
veřejně – aklamací o volbě starosty, místostarosty a společně o pěti členech rady.
Zastupitelka Veronika Goldová přednesla
protinávrh hlasovat veřejně a jmenovitě i o
členech rady.
Hlasování o protinávrhu: 2 pro, 8 proti, 10 se
zdrželo, návrh nebyl přijat.
Zastupitel Strejček přednesl protinávrh hlasovat veřejně, jednotlivě a jmenovitě.
Hlasování o protinávrhu: pro 5, proti 7, zdrželo
se 8, návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu zastupitele Kořínka: pro
18, proti 2, návrh byl přijat.
Volba starosty
Zastupitel Tomáš Hlaváček navrhl na funkci
starosty Filipa Kořínka.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželi,
návrh byl přijat.
Volba místostarostky
Zastupitel Filip Kořínek navrhl na funkci

místostarostky Danielu Göttelovou.
Výsledek hlasování: 18 pro, nikdo proti, 2 se
zdrželi, návrh byl přijat.
Volba pěti členů rady města
Zastupitel Filip Kořínek navrhl následující
jména pěti členů rady města:
Tomáš Hlaváček, Lenka Kalousková, Milena
Paříková, Šimon Hradílek a Petr Wolf.
Výsledek hlasování: 18 pro, 2 proti, návrh byl
přijat.
Kontrolní výbor
Starosta Filip Kořínek navrhl sedm členů
kontrolního výboru:
Předsedkyně Milada Mašatová (ČSSD)
Tajemník František Dvořák (tajemník MěÚ)
Člen Milada Macourková (Věci černošické)
Člen Pavel Vaněrek (TOP 09)
Člen Veronika Goldová (ODS)
Člen Pavel Bretl (za veřejnost)
Člen Rudolf Paďouk (za veřejnost)
Člen Karel Holub (za veřejnost)
Zastupitel Michal Strejček přednesl protinávrh: na předsedkyni kontrolního výboru
navrhl Veroniku Goldovou.
Hlasování o zřízení kontrolního výboru: 20
pro, návrh byl přijat.
Hlasování o složení kontrolního výboru: 18
pro, 2 se zdrželi, návrh byl přijat.
Výsledek hlasování o protinávrhu: 1 pro, 9
proti, 10 se zdrželo, návrh nebyl přijat.
Výsledek hlasování o návrhu: 15 pro, proti 1, 4
se zdrželi, návrh byl přijat.
Finanční výbor
Starosta Filip Kořínek navrhl sedm členů
finančního výboru:
Předseda Tomáš Hlaváček (za radu města)
Tajemník Vladislav Tilsch (vedoucí FO MěÚ)
Člen David Hendrych (Věci černošické)
Člen David Otava (Nezávislí pro Černošice)
Člen Petr Ullrich (TOP 09)
Člen Petr Lágner (Hnutí na podporu hasičů)
Člen Jaroslav Janda (VPM)
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z radnice
Člen Milan Švec (ODS)
Hlasování o zřízení finančního výboru: 20 pro,
návrh byl přijat.
Starosta Filip Kořínek navrhl do funkce předsedy finančního výboru Tomáše Hlaváčka.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 se zdržel, návrh
byl přijat.
Výbor pro zveřejňování informací
Návrh na zřízení výboru pro zveřejňování
informací včetně odůvodnění návrhu předložil zastupitel Michal Strejček.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 2, zdrželo se
8, návrh nebyl přijat.
Prezentace tajemníka úřadu
Samostatným bodem jednání zastupitelstva byla
prezentace tajemníka Dvořáka, ve které poskytl
základní informace novým zastupitelům.
Volba určeného zastupitele
pro otázky územního plánu
Dalším bodem zasedání zastupitelstva bylo
určení zastupitele, který bude podle zákona
č. 183/2006 Sb. vykonávat úkony určeného
zastupitele v procesech pořizování územně
plánovacích dokumentací a v procesech pořizování změn stávajících územně plánovacích
dokumentací pro město Černošice.
Starosta Kořínek navrhl jako určeného zastupitele Tomáše Hlaváčka.
Veronika Goldová vznesla protinávrh, aby byl
navržen i druhý určený zastupitel, a to Michal
Strejček.
Hlasování o protinávrhu: 1 pro, 16 proti, 3 se
zdrželi, návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu: 19 pro, 1 se zdržel, návrh
byl přijat.
Změna jednacího řádu zastupitelstva
Jako další bod programu přednesl starosta
Filip Kořínek návrh o plánovaných změnách
v jednacím řádu Zastupitelstva města Černošice, a to vypuštění návrhové komise a zave-
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dení institutu jmenovitého hlasování v případě, že o to při schvalování důležitých bodů
požádají minimálně 3 zastupitelé. Zároveň
přednesl aktuální návrh o svolávání zastupitelstva: zkrátit lhůtu na svolání zastupitelstva
z původních 21 dnů na 14 dnů s tím, že termín
bude vždy vyhlášen v předstihu.
Zastupitel Michal Strejček vznesl protinávrh
na změnu znění 3. paragrafu jednacího řádu,
tj. přidat na konec prvního odstavce dodatek:
V naléhavých, odůvodněných případech může
starosta svolat zasedání zastupitelstva ve lhůtě
kratší, pokud zároveň dodrží ustanovení zákona
č.128/2000 Sb., paragraf 92 (1) a paragraf 92 (2)
Zákona o obcích, a zajistí dodržení minimálních lhůt dle paragrafu 93 (1) tohoto zákona.
Hlasování o protinávrhu: 1 pro, 2 proti, zdrželo
se 17, návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu: 20 pro, návrh byl přijat.
Pověření členů zastupitelstva přijímat
prohlášení o uzavření manželství
Dalším bodem zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Černošice byl návrh na pověření člena zastupitelstva přijímat prohlášení
o uzavření manželství.
Starosta Filip Kořínek navrhl Helenu Langšádlovou, Michala Strejčka, Milenu Paříkovou
a Miladu Mašatovu za členy zastupitelstva pověřené přijímat prohlášení o uzavření manželství.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 se zdržel, návrh
byl přijat. Ze zákona může oddávat starosta a
místostarostka
Příští veřejné zasedání zastupitelstva
Termín příštího zasedání Zastupitelstva
města Černošice byl předběžně stanoven na
9. prosince 2010 s následujícími plánovanými
body programu:
- další změna jednacího řádu zastupitelstva
- kroky ke změně územního/regulačního plánu
- odměny zastupitelů, radních a členů komisí
- přezkoumání rozhodnutí rady města
- smlouvy a záležitosti ohledně rozpočtu.

z radnice

Kořínek Filip Mgr.,
starosta, VČ

Goldová Veronika Mgr., ODS

Hlaváček Tomáš Ing.,
člen rady, VČ

Hradílek Šimon Mgr.,
člen rady, Nezávislí

Kalousková Lenka PhDr. Ph.D.,
člen rady, VČ

Paříková Milena Ing.,
člen rady, VČ

Wolf Petr Ing.,
člen rady, TOP 09

Hendrych David MBA, VČ

Kratochvíl Tomáš Ing., VČ

Kraus Josef MUDr., VČ

Mašatová Milada, ČSSD

Stádník Martin Mgr., VČ

Göttelová Daniela Ing.,
místostarostka, VČ

Müller Karel doc. PhDr.
Ph.D., VČ

Strejček Michal Mgr., VPM

Langšádlová Helena Mgr.,
TOP 09

Otava David Ing, Nezávislí Prskavec Tomáš MUDr., Hasiči

Ticháček Dalibor MUDr.,
Nezávislí

Tichý Pavel Ing., VČ

Zmatlík Petr, VČ
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Nultý měsíc nového vedení města
Během čtyř týdnů mezi volbami 15.-16. října
a tzv. ustavujícím zasedáním zastupitelstva,
které bývalý starosta svolal až na 15. listopadu,
jsme se intenzivně připravovali – víc dělat nešlo.
V několika málo věcech jsme již byli neformálně
konzultováni vedoucími některých odborů
úřadu, ale jinak ještě rozhodovali původní starosta a rada města, která svoji poslední schůzi
měla až 11. listopadu.
Čas na přípravu jsme ale využili maximálně.
Sestavili jsme novou radu města (7 členů) tak,
aby měla co největší podporu a co nejsilnější
mandát. Připravili jsme složení 2 výborů zastupitelstva – finančního a kontrolního. Podporu
jsme dojednali se stranami, které v zastupitelstvu představují 86% voličů! Na prvním zasedání pak byly tyto návrhy potvrzeny.
Jako předpokládané nejvyšší vedení města
(starosta a místostarostka) jsme již před svým
zvolením jednali se zhruba polovinou vedoucích odborů městského úřadu (má 13 odborů
s celkem cca 200 zaměstnanci!). Nastudovali
jsme, co šlo–na Městském úřadě Černošice byl
v minulých letech zaveden systém ISO 9001,
vznikla řada nových směrnic a metodických příruček–mnoho desítek stran materiálů...
Připravili jsme také složení poradních orgánů
rady (tzv. komisí) – odborných pracovních skupin, které po oblastech (investice, doprava, škol-

ství atd.) budou plnit úkoly rady a předkládat jí
vlastní návrhy. Nově bude každý radní osobně
odpovědný za 1-2 oblasti a s příslušnými komisemi a odbory bude úzce a efektivně spolupracovat. Již nyní je tak k plnému nasazení připravena nebývale velká kapacita schopných a aktivních lidí z nového zastupitelstva i z veřejnosti.
První schůze rady, kde rada přijala první svá
rozhodnutí, včetně jmenování členů pracovních skupin, proběhla 22. listopadu (v době uzávěrky IL). Všechny komise se ještě do konce
roku minimálně jednou sejdou a začnou intenzivně pracovat.
Kdy budou vidět první změny
Teprve 15. listopadu večer tedy začalo město
fungovat pod novým vedením. A naše hlavní cíle
jsou spíše střednědobé až dlouhodobé – obnova
důvěry v úřad, důsledné zveřejňování informací
(to vyžaduje změnu řady procesů uvnitř úřadu
aj.), kvalitnější příprava investic, zlepšení kvality
infrastruktury (nádraží, pošta, školství) atd. atd.
Řady menších změn se ale dočkáme relativně
brzy. Připravujeme novou strukturu a částečně
obsah městského webu (první drobné změny
proběhly hned první den). Připravujeme změnu
Informačního listu. Provedeme některé personální změny. A také budeme řešit první kostlivce, kteří už na nás začali vyskakovat.
Filip Kořínek, starosta města Černošice

HLEDÁME EXTERNÍHO REDAKTORA INFORMAČNÍHO LISTU
Pro přípravu Informačního listu v nové podobě – jako objektivního, informativního a otevřeného periodika, s novou grafickou podobou ve formátu A4, hledáme:
externího redaktora pro koordinaci přípravy jednotlivých čísel (příjem podkladů z městského úřadu a od dalších organizací, příjem příspěvků zastupitelů a veřejnosti do názorové sekce IL, tvorba vlastních textů o aktuálních tématech, příjem
podkladů pro komerční inzerci, spolupráce s externím grafikem a tiskárnou)
IL vychází měsíčně; předpokládaná časová náročnost zpracování je zhruba 25-50 hodin měsíčně
preferujeme zkušenosti se žurnalistikou a zpracováním dokumentů
předpokládáme aktivní zájem o dění v Černošicích.
Kontaktujte prosím sekretariát starosty – sl. Kolářová, marketa.kolarova@mestocernosice.cz, tel. 251 081 530.
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Probíhající a připravované stavby v našem městě
Výstavba mateřské školy
v ulici Pod Ptáčnicí
Město Černošice se opakovaně ucházelo o získání dotačních prostředků na
výstavbu mateřské školy, která je v našem
městě vzhledem k narůstajícímu počtu
dětí velmi potřebná. Současná kapacita
mateřských škol je dlouhodobě nedostačující.
Po prvním neúspěšném posouzení
žádosti města byl projekt přepracován
a přizpůsoben novým pravidlům dotačního
programu. Město podruhé podalo žádost
o dotaci v dalším kole výzvy Regionálního
operačního programu Střední Čechy (dále
jen ROP) dne 15. 12. 2009. Po několika
měsících čekání, kdy docházelo k vyhodnocení podaných žádostí, bylo městu oznámeno, že žádost o dotaci byla shledána způsobilou a ROP je připraven projekt financovat. Poté byla starostou města podepsána
smlouva o dotaci, která byla ihned zaslána
k podpisu předsedovi ROP MUDr. Davidu
Rathovi. Ze strany ROP byla smlouva
podepsána až dne 25. 10. 2010.
Podle projektové dokumentace na stavbu
mateřské školy by činily náklady na její
výstavbu 32 901 733 Kč. Po zajištění všech
potřebných náležitostí, které jsou se získáním dotačních prostředků spojené, bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Výběrového řízení se účastnilo celkem 7 firem a vybrána byla nabídka společnosti Konstruktiva Branko, a. s., která
nabídla zhotovení stavby za 25 161 799
Kč. Oproti předpokladům vycházejícím z rozpočtu, který byl součástí projektové dokumentace, se podařilo cenu za
výstavbu mateřské školy snížit o 7 739 936
Kč. Podíl dotačních prostředků vyplýva-

jících ze smlouvy o dotaci činí 14 721 335
Kč. Tato částka je však odvozena z nákladů
na stavbu uvedených v žádosti o dotaci
na ROP. Vzhledem k vysoutěžené nižší
ceně vybraného zhotovitele, která činí
25 161 799 Kč, bude ze strany ROP podle
jejich metodiky upravena i výše dotace.
Město Černošice bude zajišťovat financování výstavby z dlouhodobého úvěru. Na
základě smlouvy uzavřené se zhotovitelem
stavby byl určen termín zahájení stavebních
prací na 19. listopad letošního roku. Slavnostního zahájení se v tento den zúčastnili
zástupci města, společnosti Konstruktiva
Branko, a. s., a zástupci ROP Střední Čechy.
Podle uzavřené smlouvy je termín ukončení díla stanoven do 15. 2. 2012. Podle
dosavadních informací společnosti Konstruktiva Branko by však stavba mohla být
dokončena mnohem dříve.
Připravovaná výstavba benzínové
čerpací stanice společnosti VS
PETROL
Na pozemcích nacházejících se naproti
areálu stavebnin v Radotínské ulici připravuje společnost VS Petrol projekt
výstavby benzínové čerpací stanice.
V roce 2008 město Černošice prodalo
předmětné pozemky právě za účelem
budoucí výstavby benzínové čerpací stanice.
Společnost VS Petrol následně začala
činit kroky vedoucí k získání potřebných
stanovisek pro vydání územního rozhodnutí k předmětné stavbě. Posléze se však
ukázalo, že Policie ČR a silniční správní
úřad nemohou souhlasit s navrženým
dopravním napojením pozemků na silnici
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č. II/115, neboť VS Petrolem vyprojektované řešení bylo v kolizi v té době s povoleným, ale ještě nerealizovaným napojením
areálu stavebnin. Na základě těchto skutečností musela uvedená společnost změnit
koncepci uspořádání celého areálu čerpací
stanice a navrhnout napojení na silnici č.
II/115 jiným způsobem. Zároveň však bylo
nutné respektovat studii městského parkoviště pro nákladní automobily, které je uvažováno na pozemku sousedícím s pozemky
pro benzínovou čerpací stanici, a podle v té
době platného územního plánu muselo být
realizováno dříve anebo současně s benzínovou čerpací stanicí. Bylo tedy zapotřebí
oba záměry vzájemně zkoordinovat.
S městem Černošice bylo ve věci odlišného napojení pozemků uskutečněno
několik jednání, kde byly firmou VS Petrol prezentovány různé varianty zabývající
se uspořádáním jednotlivých staveb benzínové čerpací stanice a jejich napojení na
silnici. Ke vzájemnému konsenzu došlo až
při předložení varianty č. 5, která respektovala jak požadavky města k napojení uvažovaného parkoviště na silnici č.II/115, tak
napojení areálu čerpací stanice, které vyhovovalo požadavkům Policie ČR a silničního správního úřadu. Právně byla nová
koncepce zohledněna v dodatku ke kupní
smlouvě, který byl uzavřen v květnu letošního roku. V říjnu letošního roku byla
uzavřena plánovací smlouva mezi městem a společností VS Petrol, která obsahuje povinnosti a závazky obou smluvních
stran tak, aby mohl být uskutečněn záměr
výstavby čerpací stanice, městského parkoviště a s tím souvisejících staveb veřejné
technické a dopravní infrastruktury. Návrh
nového uspořádání staveb na pozemcích
benzínové stanice, který respektoval napo-
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jení pozemků VS Petrolu včetně pozemku
města pro parkoviště na silnici, však musel
vypustit plánovanou stavbu zásobníku
LPG, který se následně na pozemky nevešel. Vzájemně odsouhlasená varianta rozmístění staveb a jejich dopravní napojení
počítá s tím, že musí být rozšířena vozovka
silnice č. II/115 převážně v místech, kde
jsou v současné době zbývající topoly.
Společnost VS Petrol v souvislosti s uzavíráním plánovací smlouvy město požádala, aby provedlo vykácení topolů,
které jsou umístěny podél silnice, jako
náhradu za znemožnění umístění zásobníku LPG na pozemcích čerpací stanice.
Rada města souhlasila s tímto postupem
a přijala usnesení, kterým se zavázala, že
topoly podél pozemků společnosti VS Petrol, jejichž kácení bylo povoleno, pokácí
na své náklady město. V případě, že by
topoly nebyly pokáceny, společnost VS Petrol by nemohla uskutečnit záměr, pro který
pozemky od města koupila a k němuž se
obě strany smluvně zavázaly. V budoucnu
proto s největší pravděpodobností dojde
k pokácení zbývajících 8 topolů rostoucích
podél ulice Radotínská, které nejsou podle
dendrologického posudku v dobrém stavu,
a to i z důvodů smluvních závazků uvedených výše v tomto článku.
Výstavba cyklostezky
Jak jsme uváděli v předešlém čísle Informačního listu, v současné době probíhá výstavba cyklostezky vedoucí od
osady Na vírku k černošické lávce přes
řeku Berounku. Cyklostezka bude 1,2 km
dlouhá a převážně 3,0 m široká s asfaltovým povrchem, aby mohla sloužit jak cyklistům, tak inlinistům, ale i chodcům k pro-
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cházkám kolem řeky. Okolí cyklostezky
na některých místech již bylo a na jiných
teprve v průběhu zimních měsíců bude
upraveno tak, aby zde mohl být udržován
travní porost.
Projektanti stavby v projektové dokumentaci navrhovali pokácet celkem 12 částečně poškozených stromů, které v některých místech kolidovaly s navrženou trasou cyklostezky. V průběhu stavby se však
podařilo polovinu kvalitnějších z nich
zachovat s tím, že trasa cyklostezky byla
mírně upravena a ostatní stromy pouze
odborně ošetřeny. Jako náhrada za pokácené stromy bude na břehu řeky kolem
sportparku Berounka na jaře nově vysázeno
minimálně 15 nových stromů. Výstavby
cyklostezky se ještě jednou dotkneme
v příspěvku k plánované rekonstrukci černošického jezu.

Cyklostezka u řeky již s asfaltovým povrchem
Budoucí rekonstrukce černošického
jezu versus stavba cyklostezky
Povodí Vltavy, s. p., začátkem letošního
roku plánovalo, že v průběhu letních měsíců
přistoupí k rekonstrukci černošického jezu,

který je v havarijním stavu. Na rekonstrukci jezu bylo vydáno územní rozhodnutí a Povodí Vltavy mělo uvedenou akci
investovat částečně i z evropských fondů.
O něco později byl však odvolán generální
ředitel Povodí Vltavy, s. p., a bylo rozpuštěno celé oddělení, které rekonstrukci černošického jezu připravovalo. Nově zvolené
vedení následně rekonstrukci odložilo.
Ve stejné době, v jaké byla připravována rekonstrukce jezu, byla projektována
i stavba cyklostezky. Povodí Vltavy tehdy
městu uložilo, že projekt cyklostezky se musí
v místech kolem jezu přizpůsobit novým
stavbám souvisejícím s rekonstrukcí jezu.
Projekt rekonstrukce jezu počítal i s tím, že
budou vykáceny dva vzrostlé topoly u jezu,
které by jeho s rekonstrukcí kolidovaly.
Podle dendrologického posudku se jednalo o stromy ve velmi špatném zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že k rekonstrukci jezu v letošním roce nedošlo, bylo
nutné projednat změnu vedení cyklostezky
v místech, kde měla navazovat na stavby
s novým jezem souvisejícími. Na poslední
schůzce, které se účastnili zástupci Povodí
Vltavy, projekční kanceláře, která projektuje rekonstrukci jezu – společnosti Hydroprojekt, města Černošice a projektanti
cyklostezky ze společnosti CityPlan, přehodnotilo Povodí Vltavy svůj postoj tak,
že rekonstrukce jezu se musí přizpůsobit vedení cyklostezky. V této souvislosti
muselo dojít k pozměnění trasy cyklostezky u jezu a k výstavbě gabionové stěny,
která zpevní oproti původně navrhovaným
stavbám Povodí Vltavy břehy kolem cyklostezky. Povodí Vltavy zároveň uvedlo, že
od plánované rekonstrukce jezu neupustilo, pouze ji časově oddálilo. Podle informací Povodí Vltavy by mělo dojít k rekonstrukci jezu v příštím roce.
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FOTO stena !!!!!!!!!!!!!!!!!

Černošický jez, v jehož bezprostřední blízkosti je budována gabionová stěna pro zpevnění břehu kolem cyklostezky, by měl být
rekonstruován už v příštím roce.
Povodí Vltavy zároveň rozhodlo, že před
tím, než bude prováděna stavba cyklostezky
u jezu, pokácí topoly, které by v budoucnu
kolidovaly s rekonstrukcí jezu a souvisejících staveb tak, aby nedošlo k poškození
staveb města Černošice, které budou zhotoveny dříve než nový jez. Na kácení stromů
u jezu mělo Povodí vydané povolení. Při
kácení topolů se ukázalo, že stromy byly
v havarijním stavu, jejich dřevní hmota –
jak bylo zjevné na pařezech – byla napadena dřevokaznými houbami, které způsobily vyhnití pařezu a následné dutiny
tak, že stromy držely pouze na několikacentimetrovém okraji a byly proto velmi
nebezpečné. Kmen stromu měl uprostřed
dutinu, do které by se bez problémů vešel
dospělý člověk. Pokácením těchto nebezpečných stromů bylo zabráněno ohrožení životů a zdraví osob i majetku. V bez-
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prostřední blízkosti dnes již pokácených
topolů je totiž hlavní přivaděč plynu, který
je veden po povrchu, a proto ani nedomýšlejme následky, které by mohly již jen v případě pádu silnějších větví nastat.

Dřevní hmota pokácených topolů byla zcela
zničena dřevokaznými houbami.
Rekonstrukce ulice Střední
V současné době probíhá rekonstrukce
Střední ulice, která byla ve velmi špatném
stavu. O rekonstrukci jsme se již zmiňovali
v několika předešlých číslech Informačního
listu. Na žádost občanů bydlících v prvním
rekonstruovaném úseku, tj. od ulice Školní
po ulici Gorkého, a po projednání s nově
zvolenými představiteli města, byl projekt
ve zmiňovaném úseku pozměněn. Tento
úsek bude nově proveden tak, aby tvořil tzv.
obytnou zónu, kde platí zvláštní dopravní
režim. V daném úseku bude rychlost omezena na 30 km v hodině, chodci se mohou
pohybovat ve vozovce, provoz bude zároveň zmírněn ostrůvky, v nichž budou osazeny stromy, a v některých místech, kde je
to prostorově možné, budou vytvořena parkovací místa. Vjezd a výjezd z obytné zóny
bude ohraničen vydlážděným retardérem
s řádným osvětlením. V minulých týdnech
byla rovněž zahájena rekonstrukce v dru-
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hém úseku, tj. od ulice Vrážská za křižovatku s ulicí Gogolova. V tomto úseku bude
provoz v jedné části jednosměrný (od ulice
Vrážská po Mládežnickou) a od ulice Mládežnická po Gogolovu bude obousměrný.

v centru města. Výstavba tohoto chodníku
přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců,
kteří mohou pohodlně přejít po přechodu
pro chodce na další nově zhotovený chodník podél Vrážské ulice.

FOTO stredni !!!!!!!!!!!!!!!!!
FOTO chodnik !!!!!!!!!!!!!!!!!

Část ulice Střední ústící do ulice Školní už
má nový povrch.
Chodník u černošického nádraží
V uplynulých týdnech byl dokončen chodník u černošického nádraží s přechodem pro chodce u hotelu Kazín. Realizace tohoto chodníku nebyla vůbec jednoduchá, neboť z prostorových důvodů bylo
nutné, aby byl umístěn zčásti na pozemku
Českých drah – Správy dopravní cesty
Praha. Projednání a povolení chodníku
bylo náročné, ale nakonec s tímto řešením České dráhy souhlasily a rada města
vyčlenila na předmětnou stavbu finanční
prostředky z rozpočtu tohoto roku. Součástí nové části chodníku bylo i zhotovení
zábradlí, nového oplocení, schodů k nástupišti a předláždění chodníku až k závorám,
a to vše tzv. postaršenou dlažbou použitou

Pokládka kabelů společnosti ČEZ
Distribuce v centru města
Společnost ČEZ Distribuce již od roku
2008 plánovala rekonstrukci vrchního
vedení přenosové soustavy a uložení
nových zemních kabelů v centru Černošic. Město původně požadovalo, aby tato
rekonstrukce předcházela rekonstrukci
komunikací a chodníků v Karlštejnské
ulici, ale proces realizace stavby je u společnosti ČEZ poměrně zdlouhavý, a tak rekonstrukce celého centra proběhla daleko dříve
než plánovaná pokládka kabelů společnosti
ČEZ Distribuce. Uvedená společnost, která
zakázku vždy zadá jiné firmě, se prostřednictvím dalších firem na město v minulosti několikrát obrátila s žádostí o povolení rekonstrukce, která počítala mimo jiné
např. i s překopy ulic Karlštejnské a Riegrovy. Město s navrženým řešením nevyslovilo souhlas a požadovalo přepracování
projektu tak, aby nedošlo k překopům uvedených ulic. Projekt byl nakonec po několika jednáních přepracován a bylo nalezeno
takové řešení, kterým nemusí dojít k pře-
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kopání ulic. Rada města následně vyslovila
s rekonstrukcí sítí společnosti ČEZ Distribuce souhlas za podmínky, že veškeré
výkopové práce budou prováděny pouze
v chodnících, a to za předpokladu, že chodník rozebere a následně zpět zadláždí firma,
která jej stavěla a poskytuje na něj městu
záruky. Uvedený postup samozřejmě znamená navýšení nákladů společnosti ČEZ
Distribuce, která předmětnou akci financuje. Na druhou stranu toto řešení poskytuje městu záruky, že chodník bude po provedené pokládce kabelů kvalitně zadlážděn
a uveden do původního stavu.
V souvislosti s touto stavbou, která byla
v minulých dnech po shodě všech zúčastněných stran zahájena, dojde k odstranění dřevěných a betonových sloupů v Karlštejnské ulici.
Pokládka nového zemního vedení je prováděna v chodníku podél Karlštejnské ulice od
restaurace Bolleta k cukrárně, odkud bude dále
pokračovat až za vjezd k pekárně. Poté bude
rozebrána část chodníku v Riegrově ulici tak,
aby mohl být naspojkován kabel, který bude
uložen pod most přes Švarcavu a pak bude
pokračovat po městském pozemku k objektu
č. p. 259, aby nemuselo dojít k překopání Riegrovy ulice. Společnost VILDMON, která pro
ČEZ Distribuce tuto stavbu realizuje, by měla
stavbu v úseku podél Karlštejnské a Vrážské
ulice dokončit začátkem prosince 2010.
Výstavba nové transformační stanice
pro Penny Market
Společnost ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o.,
začala v minulém týdnu se stavbou transformační stanice společnosti ČEZ Distribuce, která bude sloužit pro stavbu Penny
Marketu. V současné době funguje supermarket a drogerie dočasně v režimu zkušebního provozu, neboť není zajištěn dosta-
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tečný příkon pro celou stavbu a nemohou
tak být otevřeny zbývající prodejny. Vzhledem k uložení zemnících kabelů a nových
silových kabelů musel být částečně rozebrán nově postavený chodník od ulice
U Vodárny k parkovišti. Tento chodník
bude po ukončení stavby uveden do původního stavu. Nové kabelové vedení pro trafostanici povede zeleným pásem podél ulice
K vodárně a bude pokračovat propustkem
pod železniční tratí až směrem ke kostelu,
kde bude naspojkováním napojen na další
kabely společnosti ČEZ Distribuce.

FOTO trafo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Výstavba vodovodu pro Černošice
v Radotíně
Město Černošice je zásobováno pitnou
vodou jednak ze svých zdrojů, kterými jsou
především vrty na poli mezi Černošicemi
a Radotínem a méně vydatné vodojemy
v lese – Staňkovka a Kosina, ale také vodovodním přivaděčem z Prahy. Vlastní zdroje
totiž nepokrývají potřebu města a jsou
proto míchány s vodou čerpanou z Prahy.
V letošním roce se díky instalované telemetrii podařilo maximálně využívat vlastní
zdroje, čímž došlo k výrazné úspoře finančních prostředků, ale ani to nezaručuje 100
% pokrytí potřebné kapacity pro obyvatele našeho města. V současné době je voda
z Prahy přiváděna vodovodním přivaděčem,
který vede Karlickou ulicí v Radotíně a je
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napojen na malý vodojem Třebotov v kopci
v ulici Zderazská v Radotíně. Z tohoto vodovodu jsou však provedeny přípojky do jednotlivých nemovitostí v Radotíně, což při
velkém odběru vody do Černošic působí
v létě značné problémy s dodávkou vody pro
některé radotínské občany.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům
na odběr vody z Prahy společnost Aquconsult, s. r. o., která pro město Černošice vykonává správu vodovodů a kanalizací, v minulosti iniciovala jednání s dodavateli pražské vody, společnostmi Veoliaa PVS (Pražská vodohospodářská společnost). Z několika jednání o navýšení povoleného odběru
vody z Prahy vyplynula ze strany dodavatele
vody nutnost realizovat do budoucna nový
vodovodní přivaděč, který by měl větší
kapacitu než ten stávající a byl by napojen na
řad vedoucí z vodojemu Radotín, který má
daleko větší kapacitu než vodojem Třebotov, na který je město napojeno v současné
době. Z jednání rovněž vyplynulo, že v listopadu tohoto roku OMI (odbor městského
investora hl. města Prahy) zahájí výstavbu
inženýrských sítí (vody, kanalizace dešťové,
splaškové a plynovodu) v lokalitě spojující
ulici Zderazská a Karlická. Jedná se zejména
o ulici Kolovou v Radotíně, která je nejkratší spojnicí mezi stávajícím přivaděčem
pro Černošice a vodovodním řadem v ulici
Zderazská, kde vede přivaděč z vodojemu
Radotín. Vzhledem k tomu, že v předmětné
lokalitě budou prováděny ještě v tomto
roce výkopové práce, město se rozhodlo, že
nechá vypracovat projekt nového vodovodu
v této oblasti, neboť výstavba bude daleko
levnější, pokud se podaří přiložit vodovod
do výkopových rýh pro stavby prováděné
pro hl. město Prahu. V budoucnu by totiž
Radotín nesouhlasil s tím, aby byly rozkopány jejich nově zaasfaltované komunikace

po provedené výstavbě, na které bude min.
5 let záruka. Z projektu zároveň vyplynulo,
že je nutné provést koordinaci s již povolenými stavbami pro hl. město Prahu, neboť
vodovod pro Černošice by kolidoval se
stavbami sítí pro Prahu. Byla proto učiněna
dohoda se všemi příslušnými institucemi
a projekt sítí pro Prahu byl upraven tak, aby
bylo možné do ulice Kolové přiložit vodovodní řad pro Černošice. V případě, že by se
tedy nezrealizoval vodovod pro Černošice
současně se stavbami pro hl. město Prahu,
pak by již nebylo v budoucnu možné v uvedené lokalitě vodovod realizovat, neboť by
kolidoval s inženýrskými sítěmi vyprojektovanými hl. městem Prahou.
Po projednání předmětného projektu
a získání mnoha potřebných stanovisek
a povolení bylo provedeno výběrové řízení,
které vyhrála společnost EKIS, a. s., která
předložila nejlevnější nabídku na pokládku
nového vodovodu pro Černošice, a to za
2 923 925, Kč bez DPH. Předmětná společnost je zároveň zhotovitelem všech staveb v dané lokalitě pro hlavní město Prahu,
a proto mohla nabídnout nejvýhodnější
cenu. Financování předmětné akce bude
muset být zahrnuto do rozpočtu pro příští
rok, neboť letošní rozpočet s touto stavbou
nepočítal. Se zhotovitelem stavby je proto
učiněna dohoda, že práce bude fakturovat
až v příštím roce. Na druhou stranu, v případě, že by se město nerozhodlo realizovat vodovod nyní, v budoucnu by to bylo
v dané lokalitě nemožné a výstavba by tak
byla o mnoho dražší. Toto řešení umožní
městu Černošice odebírat v budoucnu
daleko více vody z Prahy, která i v letních
měsících plně pokryje potřebu občanů
našeho stále se rozrůstajícího města.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku
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Kácení topolů v Černošicích
Stromy jsou vzácné a je třeba je ochraňovat před poškozováním a ničením tak, jak v rámci
obecné ochrany ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.). Zároveň je nepochybné, že o stromy rostoucí v místech, kde nemají přirozené podmínky pro svou existenci, je
nezbytné pečovat, a to především o stromy v sídlech.
Ve městě Černošice a v jeho bezprostředním okolí v poslední době dochází k nepřehlédnutelnému kácení zejména topolů rostoucích podél silnice č. II/115 ve směru na Prahu,
a mnozí se dotazují, zda takové masivní kácení
je vhodné, nutné, správné a zda nejde o poškozování dochovaného prostředí a narušení krajinného rázu lokality.
Topol je dřevina svým vzrůstem velmi
výrazná, tvoří výraznou dominantu všude tam,
kde je historicky vysázena, ale není dřevinou
dlouhověkou. Nikde nenajdeme topol, který by
se dožíval věku sto nebo více let, jehož mohou
dosahovat jiné druhy, například duby často
jsoucí stromy památnými.
O topolech v Černošicích lze říci, že dožily,
jejich zdravotní stav není dobrý, a v důsledku
poškození nebo kolize s plánovanou výstavbou
je nezbytná jejich výměna.
Právní úprava povolování kácení je, stejně
jako povinnost nepoškozovat a neničit dřeviny,
obsažena ve výše zmíněném zákoně o ochraně
přírody a krajiny. Každý strom rostoucí mimo
les, pokud jeho velikost dosahuje obvodu kmene
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, je možno kácet
po provedeném správním řízení a po vydání
pravomocného povolení. Ve správním řízení
se hodnotí funkční, zdravotní a estetická hodnota dřeviny a v odůvodněných případech je
podkladem pro vydání rozhodnutí dendrologický posudek. Zároveň jsou o zahajovaném
řízení informována přihlášená občanská sdružení zabývající se ochranou přírody, která mají
možnost prohlásit se za účastníka řízení.
V případě topolů podél komunikace Radotínská byl posudek zpracován společností Zahradní
architektura Pardubice, s. r. o., Ing. Janou Kulhánkovou. U posuzovaných topolů bylo zjištěno, že jejich kmeny, především báze, jsou silně
napadeny larvami dřevokazného hmyzu. Nej-
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větším nebezpečím je trouchnivění kořenových
náběhů a báze a hrozí pád stromů. Jejich vitalita je značně snížena a koruny jsou více či méně
proschlé. Stáří stromů je přibližně 60 let. Zpracovatelka posudku zvážila možnosti ošetření
stromů (zdravotní řez, úpravu průjezdní výšky,
výchovný řez, redukční řez) a dospěla k závěru,
že zdravotní stav stromů v souvislosti s bezpečností silničního provozu nedává jinou možnost,
než je jejich pokácení.
O kácení stromů vždy musí žádat vlastník
pozemku, proto v případě kácených topolů
byly vyřizovány žádosti Správy a údržby silnic
Kladno, správce komunikace, a města Černošice. Všechny topoly, k jejichž kácení postupně
dochází, byly z hlediska všech relevantních skutečností zhodnoceny a na kácení jsou vydána
řádná povolení.
Zásadním důvodem pro podání žádosti o povolení topoly pokácet byla bezpečnost provozu na
komunikaci mezi Radotínem a Černošicemi. Před
nedlouhou dobou došlo k tragické nehodě v obci
Vestec, kdy na projíždějící auto spadl právě topol.
Při nehodě zahynuli dva mladí muži, nešťastnou
shodou okolností bratři, a vina za tragédii byla
soudem shledána jak na straně správce komunikace, tak na straně obce jako vlastníka pozemku
a stromu na něm rostoucího. Strom byl ve špatném zdravotním stavu a nebezpečí jeho pádu na
silnici, kterým hrozil, mělo být odhaleno a eliminováno včas.
Ve světle zpracovaného dendrologického
posudku na topoly v Černošicích lze konstatovat, že nejde o bezdůvodnou obavu z opakování vestecké nehody a alibistické řešení, ale
o nezbytné opatření. Topoly dosáhly hranice své
pozitivní životnosti a chvíle, kdy je nutné přistoupit k jejich pokácení, nastala právě nyní.
Nepochybně všem, kdo jsou po desetiletí zvyklí na jejich přítomnost podél silnice,
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budou chybět, ale náhradou za ně a ke kompenzaci ekologické újmy (jak říká zákon) je uložena náhradní výsadba, a to dřevinami odolnějšími a v místech, kde se jejich perspektiva jeví
smysluplně. Nově vysazené dřeviny převezmou

časem všechny funkce stromů odstraněných
a budou vhodně doplňovat frekventovanou
komunikaci, aniž by provoz na ní ohrožovaly.
JUDr. Markéta Fialová,
vedoucí odboru životního prostředí

Územní plán Černošice
Zastupitelé města Černošice na svém posledním 27. zasedání před komunálními volbami dne 7.
10. 2010 usnesením číslo 9/27 vydali Územní plán Černošice, který nahradil Územní plán sídelního útvaru Černošice z roku 1996. Tento nový územní plán nabyl účinnosti dne 2. 11. 2010.
Projekt číslo CZ.1.06/5.3.00/05.06045 Územní
plán Černošice byl spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj a ze státního rozpočtu částkou 404 600
Kč. Prostředky byly z Integrovaného operačního
programu z oblasti intervence 5.3.b) – modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Náklady města Černošice na pořízení Územního
plánu Černošice byly 182 420 Kč včetně DPH.
Hlavním úkolem nového územního plánu
bylo upravit územní plán podle požadavků
nového stavebního zákona, který ukončil platnost původního Územního plánu sídelního
útvaru Černošice.

V novém volebním období se předpokládá,
že budou zpracovávány změny tohoto územního plánu, které budou řešit dílčí změny menšího rozsahu. Pořízení změny Územního plánu
Černošice bylo schváleno zastupitelstvem již 7.
10. 2010 jako součást usnesení o vydání nového
územního plánu.
Územní plán Černošice je k nahlédnutí na
MěÚ Černošice, odboru územního plánování
a stavebního řádu, na KÚ Středočeského kraje,
Zborovská 15, 150 21 Praha 5, a na adrese http://
www.mestocernosice.cz/mapy-a-uzemni-plany/.
Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru
územního plánování a stavebního řádu

Omluva
„V čísle 5 informačního listu MěÚ Černošice (číslo 5–květen 2010) jsme uveřejnili článek autora
PhDr. Michala Jirouta, místostarosty, s názvem: Případ Moravec, kterým pan Jirout reagoval na
leták pana Martina Moravce s názvem: INFORMACE KE KAUZE SPEKULACÍ S ČERNOŠICKÝMI POZEMKY V LOKALITÁCH POD ŠKOLOU A MĚCHURY (ale také informace z lokalit
Vápenice, Habřiny, V Lavičkách…). V článku pan Jirout uvedl, že: „Nechám na opravdu povolaných, čili na Policii ČR, vyšetření všech skutečností a případné potvrzení faktu, že se jedná o pokus
pana Moravce, stylizujícího se do role Sherloka Holmese, mlžit v případu jeho obvinění z trestného
činu podplácení a udělat ze sebe předem vlastně oběť.“ Zveřejněná informace o tom, že pan Martin
Moravec byl obviněn z trestného činu podplácení a informace, že v případě uvedeného letáku pana
Moravce se jedná o „pokus mlžit v případu jeho obvinění z trestného činu podplácení a udělat ze sebe
předem vlastně oběť“, byly nepravdivé, za což se panu Moravcovi omlouváme. Město Černošice.“
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Chcete mít v našem městě takové služby,
které opravdu potřebujete?
Zapojte se do projektu Komunitního plánování sociálních služeb
V zářijovém čísle IL jsme vás informovali
o tom, že město Černošice rozjíždí projekt Komunitního plánování sociálních
služeb. Cílem projektu je zmapovat, jaké
služby jsou v našem městě poskytovány,
jaké služby naopak chybí a jaké jsou možnosti města a poskytovatelů služeb uvést
poptávku a nabídku v této oblasti do souladu – ke spokojenosti občanů. Nezbytnou
součástí celého procesu je aktivní zapojení
veřejnosti, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
Pro začátek jsme stanovili tři skupiny uživatelů, a to:
rodiče s dětmi předškolního věku
senioři
osoby se zdravotním postižením
V další fázi projektu se chceme věnovat
i teenagerům.
Dotazníky
Během prosince se ve vašich schránkách
objeví dotazníky, o jejichž zodpovědné
vyplnění vás tímto prosíme. Od 13. prosince bude také možné si dotazníky stáhnout z webu města, osobně vyzvednout na

Městském úřadě v Riegrově ulici, v Technických službách v Topolské ulici nebo
na dalších veřejně přístupných místech
(u lékařů, v Domě s pečovatelskou službou, apod.). Můžeme vám je rovněž doručit osobně. Těm, kteří o to budou mít zájem,
nabízíme pomoc při jejich vyplnění. Čím
poctivěji a pečlivěji dotazníky vyplníte, tím
přesnější informace o situaci budeme pro
začátek mít. Nemáte-li zájem o vyplňování
dotazníku a přesto nám chcete sdělit svoje
postřehy, názory, podněty a nápady, použijte kontakty na konci příspěvku.
Od tohoto okamžiku se mohou hlásit
zástupci uvedených skupin i široké veřejnosti, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti v pracovních skupinách.
Děkujeme Vám!
Kontakty:
komunitni.plan@mestocernosice.cz
+
 420 725 031 834 Monika Formáčková –
metodik projektu
+
 420 604 268 000 Daniela Göttelová –
místostarostka
M
 ěstský úřad Černošice, Riegrova 1209,
252 28 Černošice–značka „KPSS“
www.mestocernosice.cz

PROJEKT KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE REALIZOVÁN ZA PODPORY OP LZZ Z PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA ČERNOŠICE“, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/5300083.
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Výzva občanům k výměně řidičských průkazů
V současné době probíhá povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1. 1 1994 do 31. 12.
2000. Držitelé těchto řidičských průkazů proto neváhejte a přijďte si je vyměnit.
Navš t i v te O d b o r d o p r av y, Re g i s t r ř i d i č ů v 1 . p at ř e v Podsk alské 19, Praha 2
Úřední h o d i ny: p o n d ě l í 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 s t ře d a 8 . 0 0 – 1 7 . 0 0 úter ý, č t vr tek , pátek 8.00 – 12.00
V současné době doporučujeme návštěvu v úterý,
ve čtvrtek a v pátek, kdy je návštěvnost menší. Ke
konci roku se však i v těchto dnech delším frontám na přepážkách zřejmě nevyhnete. Zcela jistě
se ale vyhnete sankcím, které by vás mohly čekat
v roce 2011. Cesta k nám vás vyjde levněji.
Využijte také možnost objednat se prostřednictvím webových stránek města Černošice –
www.mestocernosice.cz (Menu – objednávání
klientů a informace o hotových dokladech).
Pokud si žadatel nemůže podat žádost osobně,
může tak učinit prostřednictvím písemně zmocněné osoby (při převzetí ŘP prostřednictvím
zmocněné osoby na základě ověřené plné moci
na příslušném úřadu).
Pro starší občany, kteří již výměny nepožadují, pak nabízíme možnost zaslat starý ŘP
s písemným vyjádřením (opatřeným na úřadě
ověřeným podpisem) poštou.

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Mgr. Juřica Pavel, vedoucí odboru dopravy
Uvedená výměna se vztahuje na následující
typy řidičských průkaz

Co musím mít s sebou?

- žádost o vydání ŘP (obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy bude vydán nový ŘP?

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik bude vydání průkazu stát?

Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše – správní poplatek 500 Kč).

Co se stane, když si držitel nestihne včas ŘP vyměnit?

Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se
přestupku, za který lze uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.

Nenechávejte návštěvu odboru dopravy na úplný konec roku 2010
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Svoz bioodpadu
prosinec 2010 až březen 2011
Svozové dny
2010
1. 12., 15. 12., 29. 12.
2011
12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3.

Oznamujeme občanům,
že o vánočních svátcích
nebude přerušen svoz odpadu.
To znamená, že 24. 12. a 31. 12.
proběhne páteční svoz jako obvykle.

Omluva
Omlouváme se čtenářům Informačního listu za chybně zveřejněný text
nařízení upravujících zimní údržbu místních komunikací a chodníků v IL
10/2010. Omylem byl zveřejněn text s uvedenou dobou účinnosti pro uplynulý rok. Pro zimní období 1. 11. 2010–31. 3. 2011 byla formálně přijata
nová nařízení o zimní údržbě, ale pořadí důležitosti jednotlivých místních komunikací a chodníků zůstává stejné. Místní komunikace se budou
uklízet v minimální šíři 3,5 m, chodníky v šíři 1 m (s výjimkou chodníků,
jejichž šíře je menší než 1 m).
22
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Z činnosti odboru Technické služby města Černošice
FOTO 1–V období vegetačního klidu ořezali pracovníci technických služeb suché větve stromů
u silnice v kopcovitém úseku mezi Černošicemi
a Dobřichovicemi tak, aby v případě zlomení neohrožovaly projíždějící vozidla. Provedli i redukci
korun s komunikací sousedících stromů.
FOTO 2–Pracovníci technických služeb začali
koncem října ořezávat větve a keře, které prorůstaly ze soukromých pozemků skrz ploty a zasahovaly do městských komunikací. Tyto rostlinné
překážky omezují pohyb chodců a ztěžují zimní
údržbu místních komunikací. Těm majitelům
nemovitostí, kteří zareagovali na výzvu a tyto
větve odstranili svépomocí, město děkuje.
FOTO 3–Pracovníci technických služeb vztyčili 22. listopadu vánoční stromy na Masopustním náměstí (stříbrný smrk věnoval pan Bařina)
a před samoobsluhou Billa v Karlštejnské ulici
(na snímku). Oba stromy pak ozdobily svými
vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami
děti z mateřských škol z Karlické a z Topolské.
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z města a okolí

Paraglidistu se nakonec podařilo najít
nezraněného
V odpoledních hodinách 14. listopadu byla hlídka městské policie
žádána o součinnost operačním střediskem Policie ČR Praha – venkov
při hledání spadlého paraglidisty, který měl údajně skočit z vyhlídky
mezi Černošicemi a Radotínem. Na místě zasahovali hasiči z Mokropes, záchranná služba a do vzduchu vzlétl i vrtulník Policie ČR. Po
několika minutách byl muž nalezen. Vše se obešlo bez zranění.
Z odpadkového koše na satelit–25. října v ranních hodinách přijala městská policie oznámení od pracovníků technických služeb, kteří
v ulici Karlštejnská přistihli muže snažícího
se demontovat odpadkový koš. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že muž chtěl z odpadkového koše vyjmout chytovou svorku, kterou
hodlal využít na svém domě k uchycení satelitu.
Věc byla na místě vyřešena blokovou pokutou.
Manželská hádka bez následků–25. října ve
večerních hodinách byla hlídka městské policie požádána o součinnost Policií ČR ve věci
napadení ženy v ulici Poštovní. Strážníci na
místě zjistili neshody mezi manželi, které se
jim poté podařilo urovnat. Ke zranění ani jiné
újmě nedošlo.
Údajný útočník se odstěhoval–26. října
ve 3.10 hodin vyjížděla hlídka strážníků na
základě žádosti o součinnost Policie ČR do
hotelu Slánka. Zde došlo k údajnému napadení
ženy jejím přítelem. Po příjezdu strážníků se
muž po vzájemné dohodě z hotelu odstěhoval.
Věc byla řešena na místě domluvou.
Nouzový signál zachraňoval–29. října v ranních hodinách vyjížděla hlídka městské policie na základě přijatého nouzového signálu
z Domu s pečovatelskou službou. Strážníci
po otevření dveří bytu našli na zemi ležícího
muže. Přivolali proto záchrannou službu, která
celou věc od strážníků převzala.
Okradený si oznámení rozmyslel–6. listopadu
v 7.54 hodin se na služebnu městské policie
dostavil muž a oznámil odcizení černé kožené
tašky z neuzamčeného osobního vozidla zaparkovaného v ulici Střední s tím, že v tašce měl
pouze písemnosti. Oznámení o krádeži si ale
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rozmyslel po zjištění, že vozidlo ponechal neuzamčené.
Na chatu padaly broky–6. listopadu v dopoledních hodinách vyjela hlídka městské policie do
osady Radost, v jejíž blízkosti pořádali myslivci
hon. Hlídka byla přivolána poté, co na pozemek
jedné z chat měly dopadat broky. Strážníci na
místě o celé věci vyrozuměli vedoucího honu,
který ihned zjednal nápravu. Hlídka následně
o celé věci informovala Policii ČR.
Policie děkuje za trpělivost–9. listopadu
v dopoledních hodinách prováděla hlídka
městské policie ve spolupráci s pracovníky
technických služeb prořez stromového porostu
podél komunikace II. třídy č. 115 ve směru
z Černošic na Dobřichovice. Po celou dobu
tam strážníci usměrňovali provoz kyvadlovým
způsobem. Při této příležitosti děkují všem
řidičům, kteří daným úsekem projížděli, za
trpělivost.
Nezvaný host unikl následkům–11. listopadu
ve večerních hodinách byl v jedné z rekreačních chat hlídkou městské policie zadržen muž
ve věku 39 let, který tu neoprávněně přebýval.
Hlídka nezvaného hosta zjistila a předvedla na
služebnu městské policie. Městská policie vyrozuměla majitele objektu, který však incident
nechtěl nijak řešit. Po dalším provedeném šetření byl proto zadržený muž propuštěn.
Zloděj vyvázl s pokutou–13. listopadu
v dopoledních hodinách byli strážníci přivoláni do samoobsluhy Tesco, kde obsluha prodejny zadržela zloděje. Hlídka na místě provedla nezbytná šetření a věc následně vyřešila
blokovou pokutou. Muž byl propuštěn.
Gregor Dušička, vedou městské policie

z města a okolí

Zprávy ze školy
První čtvrtletí školního roku 2010/2011 je nenávratně pryč a jako vždy se s vámi chci podělit
o poznatky z jeho průběhu.
Školní rok jsme začali s několika novými pedagogy. Hned v prvních týdnech však někteří z učitelů onemocněli, což jistě poznamenalo klidné
zahájení. Podařilo se nám jejich nepřítomnost
vyřešit zástupy. Vím, že to není populární řešení,
ale je třeba si uvědomit, že jde pouze o provizorium. V současné době jsme v plném stavu
a doufám, že to tak zůstane co nejdéle. V této
souvislosti se na vás obracím s přáním, abyste
byli trpěliví. A zároveň s prosbou, abyste přijatá opatření těchto provizorií přijímali laskavě
a v případě jakékoliv nespokojenosti se na nás
(tím myslím sebe) co nejdříve obrátili.
Třídní schůzky
V průběhu listopadu se uskutečnily první třídní
schůzky, pedagogická rada a zasedání Školské rady. Třídní schůzky proběhly tradičním,
tedy konzultačním způsobem. A jako vždy se na
mne někteří rodiče obrátili s požadavkem, aby se
schůzky konaly tzv. klasickým způsobem. Tedy že
rodiče ve svých kmenových třídách počkají na učitele. Ano, je to způsob, který stojí znovu za zvážení.
Čekání rodičů před učebnami, kde se konají konzultace, se i mně zdá nepřiměřené dlouhé. Nebudu
rozebírat důvody, proč tomu tak je. Ale chci podtrhnout i jiné možnosti konzultací, ať již mailové,
nebo telefonické, popř. návštěva školy, která je pro
rodiče otevřená kdykoliv. Ale určitě se k tomuto
tématu vrátíme a pokusíme se s tím něco udělat.
Školní poradenské centrum
V listopadu proběhlo i první letošní zasedání
školské rady. Rada schválila Výroční zprávu školy
za rok 2009/2010 a také Školní řád a Pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). Zároveň mne požádala, abych více
medializoval práci Školního poradenského centra při ZŠ Černošice. Na stránkách tohoto periodika jsem již o tomto centru hovořil, ale připomeňme si, že pracuje od 11. 1. 2010, když již půl

roku předem probíhaly přípravné práce. Celý
projekt vznikl za podpory Středočeského kraje,
ESF a EU v operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Je plánován na tři roky
a my se právě teď nacházíme ve fázi vzniku metodik práce pro učitele z jednotlivých oblastí speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a psychologie. Mám tím na mysli stručná skripta metodických návodů, jak pracovat s takovým dítětem
nejen ve škole, ale i doma, jak je socializovat, jak
na střední školu apod. Připravovaná skripta jsou
průběžně pilotážně ověřována (probíhá práce
s klienty, tedy s dětmi, kteří speciální péči potřebují). Metodiky vyjdou zřejmě v polovině ledna
a budou přístupné ve školní knihovně.
Školní poradenské centrum je zřizováno pro
zdejší děti a rodiče. V případě potřeby je možné
se obrátit přímo na ředitele školy, který zajistí
potřebný servis.
K práci a funkci, ale také i k výsledkům práce
Školního poradenského centra se jistě ještě
budeme vyjadřovat, neboť máme zájem, aby
toto centrum pracovalo na škole i po ukončení
podpory grantu (projektu).
Za zmínku stojí ještě další události, které
škola vyřešila. Podařilo se nám zahájit provoz
ranní družiny. Její činnost začíná v 7.00. A také
je třeba s uspokojením konstatovat, že jsme ušetřili peníze na výměnu oken v budově v Komenského ulici. Slibujeme si od toho velkou úsporu
elektrické energie, ale i estetičnost prostředí.
Výměnu oken na základě výběrového řízení
a rozhodnutí rady města provede firma Proton
celkovým nákladem 395 880 Kč vč. DPH.
Závěrem chci všem rodičům a dětem poděkovat za spolupráci a doufám, že v tomto trendu, ať
již jde o podnětnou kritiku či aktivní spolupráci,
budeme pokračovat i nadále.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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z města a okolí

Advent ve školce
Poslední listopadový týden jsme zahájili přípravou na svátky – pro děti nejkouzelnější – na
Vánoce. Příležitost ozdobit dva vánoční stromy
v našem městě dětmi z naší školky nás opravdu
potěšila. Začali jsme vymýšlet, nakupovat, organizovat a v pondělí 22. listopadu jsme s dětmi
začali vyrábět ozdoby. V každé třídě děti vyrá-
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běly ozdoby jiné. U Krtečků zvonečky, u Lvíčat a Sluníček kouličky a řetězy a u nejmenších
Koťátek andílky a kouličky. Všem se ozdoby
dařily a společná radost nás naplňovala příjemnou náladou. Věříme, že se naše ozdoby budou
líbit i ostatním dětem a občanům našeho města.
Kolektiv MŠ Karlická

kultura

Černošická adventní zastavení
Adventní trhy opět u kostela
Město Černošice vás srdečně zve na adventní
trhy, které se budou konat v sobotu 11. prosince od 8.00 v Komenského ulici u kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Komenského
ulice bude uzavřena pro veškerou dopravu
podobně jako při černošické pouti. Na
zastřešeném pódiu postupně vystoupí Petr
a Markéta Lutkovi s adventními písněmi
a roráty, dále děti z naší Základní umělecké
školy a děti z občanského sdružení Jeden
Strom, pěvecký soubor Chorus Angelus,
soubor F a K koledy a dívčí voiceband Brécy,
a to vše doplní další doprovodný program,
jehož součástí bude i živý betlém. V komunitním centru MaNa naproti kostelu bude
k vidění několik betlémů, výstava dětských
prací a výstava s podtitulem „Vánoce v díle
M. F. Kvěchové“. Na tržišti si budete moci
koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit tak například naší ZUŠ nebo naše
skauty nákupem u jejich stánků. Vyzýváme
všechny výtvarníky a umělce, kteří by se
rádi na těchto trzích svými díly prezentovali, aby se do 7. prosince přihlásili odboru
kultury na tel. číslo 251 641 116 nebo 602
200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Adventní trhy a roráty
Černošické adventní trhy nebudou nabízet jen to, co můžete svým blízkým koupit
pro radost. Nabídnou vám také malý dárek
v podobě hudby a zpěvu známého písničkáře
Petra M. Lutky (kytara a zpěv) a jeho ženy
Markéty Procházkové-Lutkové (klávesy).
Na zahájení trhů uslyšíte krásné staročeské
adventní zpěvy – roráty, které se i v minulosti zpívaly vždy ráno. Jako doplněk uslyšíte i několik ukázek z vlastní tvorby interpretů na stejné téma. Kdo tedy přijde 11. 12.
do Komenského ulice ke kostelu po deváté
hodině, bude se z této muziky těšit.

Adventní trhy obohatí živý betlém
i výstava betlémů
Srdečně všechny zveme 11. prosince od 14.00
na adventní trhy ke kostelu Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích, kde členové Církve bratrské představí vánoční poselství formou zpívaného živého betléma. Můžeme se těšit nejen na
živá zvířátka, ale i na i dvacetičlenný pěvecký
sbor, který se postará o hudební doprovod
takřka v muzikálovém stylu.
Mikulášská výtvarná dílna
v Domě s pečovatelskou službou
Výtvarný obor základní umělecké školy
pořádá pro děti a seniory ve středu 1. prosince
od 14.30 do 18.00 v sále Domu s pečovatelskou službou na Vráži Mikulášskou výtvarnou dílnu. Vezměte si s sebou jablko, pomeranč, lepidlo Herkules, 2 malé svíčky na svícínek, svačinu, pití, bačkorky na přezutí, hadřík na ruce, pracovní zástěrku, malé šištičky,
šišky, koření na zdobení ( hřebíček, celá skořice, badyán apod.). Budeme společně tvořit
předvánoční motivy, malovat, lepit, stříhat,
trhat, kreslit a dychtivě očekávat příchod sv.
Mikuláše. Budeme si povídat o radostech očekávání, budeme se učit zdobit vánoční jablkový svícen, hovořit o světle a pokoušet se je
nakreslit a vytvářet jiné zajímavé práce.
Pojďte s námi na koledu
aneb Vánoce s Pramínkem
Zveme všechny zájemce a příznivce dětského
lidového souboru a kapely Pramínek při
Základní umělecké škole Černošice na předvánoční setkání s koledou. Sejdeme se v sobotu
4. prosince v 17.00 před kapličkou v Mokropsech. Vánoční koncert Pramínku a komorního
sboru Schola Černošice pak zazní ve středu
15. prosince v 18.00 v klášteře sv. Anežky české
v Praze (Národní galerie). Závěrečné koledování proběhne ve čtvrtek 16. prosince od 17.00
v budově ZUŠ v Černošicích.
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kultura

Přehled kulturních akcí
1. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.

Prosinec

24. 12.
24. 12.
25. 12.

Mikulášská výtvarná dílna v DPS (od 14.30, vstup volný)
Bleší trh U Mlynáře (9.00 až 13.00)
Mikulášské trhy v Centru Vráž (od 10.00, vstup volný)
Vánoce s Pramínkem v Mokropeské kapličce (od 17.00, vstup volný)
Charitativní akce Pomozte dětem U Mlynáře (od 19.00, vstup 50 Kč)
Adventní koncert skupiny Oboroh
v modlitebně CB, Vráž (od 19.00, vstup 100 Kč)
Big Band Václava Zelinky + Jitka Vrbová
v Clubu Kino (od 20.30, vstup 150 Kč)
Adventní trhy v Komenského ulici u kostela (od 8.00, vstup volný)
Živý betlém v Komenského ulici u kostela (od 14.00)
Vánoce v díle M. F. Kvěchové komunitní centrum MaMa
Hej, hej koleda, pohádka v Clubu Kino (od 16.00, vstup 70 Kč)
Velká Vánoční pohádka (o. s. Jeden strom D. Černošice)
(od 16.00)
Adventní setkání na zahradě ZUŠ (od 16.00, vstup volný)
Fernando Saunders and band, USA (Club Kino)
Trio de Janeiro (Club Kino) (od 20.00, vstup 200 Kč)
Vánoční farmářský trh u hotelu Kazín (od 10.00 do 15.00)
Timudej (Club Kino) (od 20.30, vstup 99 Kč)
Jiří Baštář hraje k poslechu i tanci od 20.00 (Hostinec U mlynáře)
Chorus Angelus, adventní koncert (od 17.00, vstup 100 Kč,
v Clubu Kino zlev. 50 Kč, děti zdarma)
Štědrý večer v Clubu Kino (od 21.00, vstup volný)
Česká mše vánoční (22.00, vstup dobrovolný)
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Půlnoční bohoslužba v nové modlitebně Církve bratrské
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá (16.00)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá (10.30)

1. 1.
13. 1.
23. 1.
28. 1.
12. 2.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá (10.30)
Jak dostal slon chobot (pohádka o. s. Jeden strom Dolní Černošice) (od 10.30)
Se zvířátky do pohádky (pohádka v Clubu Kino (od 16.00, vstup 70 Kč)
Elena Sonenshine Trio (Club Kino) (od 20.30)
Los Rumberos Trio–afro cuban music (Club Kino) (od 20.30)

10. 12.
11. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
14. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
18.12
19. 12.
24. 12.
24. 12.

Leden

Více informací najdete na www.mestocernosice.cz a www.clubkino.cz

Vážení pořadatelé kulturních akcí

Chtěl bych poprosit všechny kulturně zainteresované spoluobčany, aby mi na můj e-mail zaslali
e-mail svůj, a to za účelem zasílaní informačních zpráv o chystaných kulturních aktivitách v našem
městě. Všechny organizátory kulturních akcí prosím, aby mi v předstihu zasílali informace o těchto
připravovaných aktivitách. Odbor kultury došlé informace zveřejní v kulturním přehledu v Informačním listu.Veškeré informace zasílejte prosím na e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Za
poskytnuté informace předem děkuji.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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informace

Bleší trh U Mlynáře a Libuše na Masopustním náměstí
Zveme vás v sobotu 4. 12. od 9.00 do 13.00 na bleší trh, který se uskuteční na venkovní zastřešené
zahrádce restaurace u Mlynáře a Libuše v Mokropsech. Vše použité – vše dětské (hračky, kočárky
a oblečení), také nábytek, domácí potřeby, zahradní nářadí, keramika, sklo, sportovní potřeby,
náhradní díly, sběratelské kousky, oblečení, elektronika, prostě vše co nepotřebujete a jiným by se
mohlo hodit a je škoda to vyhodit. Rezervace prodejních míst na tel.: 725 667 661, na e-mail:email@
hosinec-umlynare.cz nebo na stránkách www.hostinec-umlynare.cz.
(pb)

Charita U Mlynáře a Libuše a Mikulášský jazz
V sobotu 4. prosince jsme se rozhodli uspořádat módní a hudební charitativní
akci, jejíž výtěžek bude věnován na sbírkový projekt Pomozte dětem!
Akce se bude konat v prostorách hostince U Mlynáře a Libuše v Černošicích – Mokropsech, ulice
Dr. Janského 591, od 19.00. Vrcholem večera bude módní přehlídka Marlboro Classics a Pall Mall
Legend. Dalšími body programu bude živá hudba kapely Daria & Band, předtančení, tombola se
zajímavými cenami a prodej obrázků pro sbírku Pomozte dětem. Pro milovníky piva je připravena
speciální akce „desítka“ za 18 Kč a „dvanáctka“ za 25 Kč. Cena lístku je 50 Kč. Předprodej vstupenek
v restauraci U Mlynáře a Libuše a v městské knihovně.
Martin Šmíd, organizátor akce

Předvánoční bazar dětských hraček v tělocvičně Sokola
Zveme vás na předvánoční bazar dětských hraček, který se bude konat 5. 12. od 9 do 11 hodin v tělocvičně Sokola. Přijďte prodat hračky, ze kterých už vaše dítko vyrostlo. Budeme rádi, když se zapojí
i děti a samy si zkusí prodat hračky, se kterými už si nehrají.
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka a Dáša

Vánoční farmářský trh u hotelu Kazín v Černošicích
Sezónní černošické farmářské trhy skončily. Připravujeme však pro vás ještě jeden, a to nejen trh
farmářský, ale i vánoční, kterým se s vámi v tomto roce rozloučíme. Kromě většiny stálých prodejců (zelináři, pekaři, uzenáři, sýraři, květinářky a další) budou na trhu, který se uskuteční 18.
prosince od 10.00 do 15.00, výrobci svíček, ozdůbek a jiných příjemných drobností, které k Vánocům patří. Nebudou chybět ani ručně vyráběné šperky či oblečky a hračky pro děti. Budete si moci
nakoupit něco na vánoční stůl i pod stromeček, a možná i ten stromeček! Kdo rád nasává nejen
vánoční atmosféru, potěší ho dobrý svařák. Pro zahřátí budou připraveny i horké sirupy a výborná
polévka. I překvapení bude... Další informace a seznam prodejců najdete na našich webových stránkách www.cernosicketrhy.cz.
Eva Bachiri

Poděkování za rychlou pomoc
Chtěla bych touto cestou poděkovat za okamžitou pomoc a podporu a slova útěchy strážníkům městské policie, hasičům zásahové jednotky Černošice a hasičům ze Řevnic. Jsou to skvělé party lidí, kteří
rychle přijeli do mého rodinného domu v Černošicích a zabránili tak možnému neštěstí. Děkuji i sousedům, že přispěchali na pomoc a nenechali mne o samotě. Ještě bych ráda všem popřála klidné a šťastné
prožití vánočních svátků.
Za vše děkuje Jindra Cajthamlová
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Program na prosinec v MC Tam Tam Mraveniště
2. 12. (čtvrtek)–Čertovské mraveniště – přijďte si poslechnout pohádku o tom, jak se z hodného
čerta stal hodný Matěj, a pak si společně vyrobíme malého čertíka s andělem.
3. 12. (pátek)–Mikulášské mraveniště – těšte se na čertovské říkanky a Mikulášské překvapení.
9. 12. (čtvrtek)–Co mi chutná? – povídání o jídle a zdobení vánočních stromečků.
10. 12. (pátek)–Vánoční stromeček – čeká na nás cvičení, pohádkové překvapení a také jeden malý
stromeček, který si společně třpytivě nazdobíme.
16. 12. (čtvrtek)–Vločkové mraveniště – zazpíváme si vánoční koledy, poslechneme pohádku o splněných přáních a pak si vykouzlíme pár sněhových vloček na vánoční stromeček.
17. 12. (pátek)–Perníčkové mraveniště – poslední mraveniště v letošním roce bude plné vánočních
koled a sladké vůně perníčků.
Mateřské centrum Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hodin. Čtvrtek
je vyhrazen pro miminka a batolátka do dvou let, pátek patří dítkům ve věku od 2 do 5 let. Těšíme
se na vás v komunitním centru MaNa naproti kostelu. Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283
939, 603 200 569. Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Přejeme všem mravenčím rodinám krásné svátky a těšíme se na vás v novém roce!
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka a Dáša

Kniha „Černošice, vilové město na Berounce“
Pokud ještě nemáte vánoční dárek, věnujte prosím pozornost této nabídce. Koncem roku 2005 byl
vydán ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících město Černošice od konce 19. století
až po 30. léta právě minulého století. Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se z malé vesničky
v malebném údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha architektonickými skvosty. Soubor pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publikace, ve které je shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena nejen pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí o historii města dozvědět
co nejvíce. Publikaci Černošice, vilové město na Berounce koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici
a v černošických trafikách. V pokladně MěÚ můžete zakoupit i knihu panoramatických fotografií
Krajinou Karla IV., turistické průvodce okolím Černošic a další publikace.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Hledáme staré fotografie Černošic
Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kteří takové fotografie
mají, aby mne kontaktovali na níže uvedených číslech. Pro fotografie si osobně zajedu a po okopírování je vrátím. Nebo se s fotografiemi můžete zastavit na odboru kultury v Karlštejnské 259. Děkujeme za pomoc. Za odbor kultury Pavel Blaženín 251 641 116, 602 200 817, pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
(pb)
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Galakoncert
Big Bandu Václava Zelinky
a zpěvačky Jitky Vrbové
Odbor kultury vás zve v pátek 10. prosince od 20.30 do Clubu
Kino v Černošicích na tradiční vánoční koncert velkého swingového orchestru Václava Zelinky. Tento jedinečný Big Band letos
doprovodí fenomenální zpěvačka Jitka Vrbová, hlavní magnet
večera. V programu zazní jazzová a swingová klasika, posluchačsky osvědčené skladby od Jaroslava Ježka, Glena Millera, Counta
Basieho, Karla Vlacha a dalších. Vstupenky za 150 Kč si můžete
zakoupit v předprodeji v trafice na černošickém nádraží.

Vánoční zpívání
s Chorus Angelus
Zveme vás na velký vánoční koncert dětského pěveckého sboru Chorus Angelus pod vedením sbormistrů Jiřího Polívky a Lukáše Prchala. Koncert proběhne 19. prosince od 17.00 v Clubu Kino. Na
programu budou české a španělské vánoční písně a koledy, dále skladby autorů Petrov, Lennon,
Berlin a Carey. Velkou událostí bude i křest nového CD, které Chorus Angelus vydává pod názvem
Vánoční zpívání. Sbor budou doprovázet Barbora Priester na kytaru, Lucia Priester na housle, Adam
Ferjenčík na violoncello a další hudebníci. Dále nás můžete slyšet na černošickém adventním trhu
11. prosince kolem 15. hodiny.
Těší se na vás děti z Chorus Angelus, www.chorusangelus.cz

Pohádka Hej, Hej koleda v Clubu Kino
Odbor kultury srdečně zve nejen nejmenší diváky v neděli 12. 12. od 16.00 do Clubu Kino na pořad
plný koled, říkadel, básniček a písniček v podání pražského divadla Hračka. Děti se mohou těšit na
představení s lidovými jesličkami a atmosférou českého roku od podzimu do konce zimy. Režie Jaroslav Vágner, výprava a loutky Oldřich Réda, pohybová spolupráce Ivana Helebrantová. Hrají Milada
Matuchová a Václav Svěrák. Vstupné 70 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Fernando Saunders pokřtí v Černošicích své nové CD
Odbor kultury vás zve v pátek 17. 12. od 20.00 do černošického Clubu Kino na vystoupení světové
extratřídy Fernanda Saunderse (USA) a jeho skupiny, která poslední tři roky úspěšně brázdí i vody
českých hudebních festivalů. Světová špička baskytary Fernando Saunders má k Česku blízký vztah
už díky svým začátkům v rock-jazzové skupině The Jeff Beck / Jan Hammer Group. Od počátku 80.
let ho vídáme na podiu se skupinou Lou Reeda jako basistu a zpěváka. Je jedním z nejvyhledávanějších muzikantů světových hvězd, absolvoval turné a nahrával s takovými umělci, jako je Eric Clapton, Joan Baez, Marianne Faithfull, Jimmy Page či John McLaughlin. Českým televizním divákům se
také představil na oslavě dvaceti let od pádu železné opony, koncertu pro Václava Havla, po boku
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Joan Baez, Suzanne Vega, Lou Reeda
a Renee Fleming. Do Česka nyní přilétá se svým americkým bubeníkem JT Lewisem, spolupracovníkem Tiny Turner, Stinga, Whitney
Houston, Herbie Hancocka a dalších.
Doprovodí ho klávesový mág Martin
Chabloz a Lawrence Lina (kytarista
a hráč na foukací harmoniku) ze Švýcarska. Vrcholem večera bude křest
v prosinci vydávaného CD Fernando
Saunderse Plant a seed (EMI). Jako
předkapela vystoupí energií nabitý
sextet Trio de Janeiro, hrající nebývalou a neodolatelnou směsici latinskoamerických rytmů a funku. Vstupenky za 200 Kč si můžete zakoupit
v předprodeji v trafice na černošickém
nádraží.

Trio de Janeiro a směs latinskoamerických rytmů i funku
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Odbor kultury vás zve v pátek 17. prosince od 20.00 do černošického Clubu Kino na vystoupení
kapely, která si říká Trio de Janeiro. Původní trio vzniklo v roce 2004 ve východočeské Litomyšli a zpočátku se věnovalo interpretaci lidové hudby různých etnik. V průběhu let se trio rozrostlo v sextet a v
současnosti působí ve složení: Jan Jovbak (bicí), Radim Slezák (perkuse), Mikuláš Horský (kytara),
Pavel Tichý (basa), Jan Kasal (soprán saxofon), to vše s úžasnou zpěvačkou Veronikou Bartošovou. Zájem o světové rytmické a melodické struktury implementované do kombinace jazzu, funku
a latiny se ukázal více než plodný a posluchačsky vděčný, jak se potvrdilo vítězstvím kapely v soutěži
Colours Talents 2008 pořádané při festivalu Colours of Ostrava. Trio de Janeiro přináší neodolatelnou
směsici hudby, a jak se píše v jedné z recenzí na kapelu: Naživo ze sebe dokáží vytrhat všechno. Podobnou show plnou latinskoamerických rytmů a funkové energie u nás nikdo jiný nenabízí.

Česká mše vánoční zazní opět v kostele
Srdečně všechny zveme na již tradiční provedení České mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře. Těšíme se
na vás 24. prosince ve 22.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Zahrají a zazpívají
profesionální i amatérští muzikanti z Černošic a okolí. Vstupné dobrovolné.
Květa Hurťáková

Do Clubu Kino opět přijelo anglické divadlo
The Bear Educational Theatre přiblížil divákům anglické dějiny hrou The History of England. V bitvě
u Hastings se utkali i někteří diváci. Představení, které se konalo za podpory The Redbrick House
a města Černošice, sklidilo velký úspěch. O přestávce převzali studenti RbH své diplomy PET (Běta
Cvrčková, Vilda Strejček, David Mrázek) a FCE (Linda Zmatlíková, Sára Nekvasilová, Filip Šebek,
Franta Čejka). Všem ještě jednou gratulujeme. Večer pokračoval koncertem funk-rockové skupiny
Vepřové komety.
Hanka Jelínková, The Redbrick House

Akce v Modrém domečku v Řevnicích
Kavárna Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3
www.os-naruc.cz, http://www.os-naruc.cz/, č. účtu: 391028309/0800
2. prosince (18.00)–zahájení vernisáže výstavy fotografií z Nového Zélandu. Fotograf David Malec
uvede výstavu přednáškou a projekcí fotografií této krásné země. Prodejní výstava bude ke zhlédnutí v kavárně až do 6. ledna.
3. prosince–Koláče pro Náruč – stejně jako loni, tak i letos vyzýváme nadšené kuchařky, aby se
zapojily do akce! Kdo chce dopomoci O. S. Náruč k získání dalších prostředků, které budou použity na podporu handicapovaných zaměstnanců v Modrém domečku a dětí i dospělých ve Stacionáři v Dobřichovicích, má šanci. Stačí doma upéci oblíbený koláč nebo slané pečivo a během pátku
3. 12. je donést do kavárny Modrý domeček. Možnost předat své upečené sladkosti je ještě v sobotu
4. 12. od 8.00 do 9.00. Tentýž den je bude OS Náruč prodávat na vánočních trzích v Řevnicích. Všem
zúčastněným předem děkujeme. Loni měly vaše dobroty veliký úspěch!
10. prosince (18.00)–v galerii vernisáž Vánoční prodejní výstavy ručně vyráběných šperků, keramiky a malovaného textilu. Představí se sedm umělců. Výstava potrvá do 22. prosince.
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Přijďte si zabruslit na zimní stadion
Vánoční bruslení patří už tradičně k radovánkám, které nabízí černošický zimní stadion dětem
v době zimních prázdnin. Zabruslit si mohou přijít každý den od 22. prosince do 2. ledna, a to
od 13.30 do 15.30. O Štědrém dnu je pro děti bruslení zdarma.
(Správa ZS)

Žáci bojovali o vítězství v turnaji ve stolním tenisu

Turnaje ve stolním tenisu, který se konal 21. listopadu v Černošicích, se zúčastnilo šestadvacet žáků
z celého okresu Praha západ. Všem se turnaj líbil, zvláště kategorie Benjamínek. Vítězové obdrželi
diplom a medaili. Za rok zase nashledanou.
Za stolní tenis Petr Zmatlík
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Nová modlitebna Církve bratrské byla slavnostně otevřena
Za nevídaného zájmu široké veřejnosti byla v neděli 21. listopadu o třetí hodině odpolední slavnostně otevřena zbrusu nová modlitebna Církve bratrské v Černošicích. Shromáždění navázalo
na hojně navštívenou dopolední bohoslužbu s eucharistií.
Odpolední program byl započat fanfárou na
trubky a úvodním slovem kazatele Církve bratrské v Černošicích, panem Mgr. Pavlem Paluchníkem, který připomněl nesamozřejmost této
události. Byla vzdána vděčnost nejen lidem, ale
také Bohu, který, podle slov kazatele, nadchnul
místní nepočetný sbor Církve bratrské k tak
odvážnému dílu, jež bylo z větší části financované z veřejných sbírek a darů jednotlivců, dále
také prodejem stávající modlitebny a získáním
dotace. Stavba modlitebny finančně nijak nezatížila rozpočet města Černošice a dílo se podařilo dokončit bez nutnosti zadlužení Sboru
Církve bratrské v Černošicích. Na slavnostním
shromáždění zaznělo také slovo předsedy Rady
Církve bratrské, kazatele Ing. Daniele Fajfra,
MTh., který civilně připomněl význam a poslání
církve pro 21. století. Formou interview byl
dále veden krátký rozhovor s paní Helenou
Langšádlovou, zastupitelkou města Černošice
a poslankyní Parlamentu ČR, s hlavním architektem celého díla panem doc. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem, stavitelem modlitebny panem
ing. Františkem Manou a panem Tomášem Hejzlarem, vedoucím manažerem stavby ze Sboru
Církve bratrské v Černošicích.

Velmi netradiční a moderní vzhled budovy
vzbuzuje velký ohlas u široké veřejnosti. Stavbě
dominuje bílá barva a světlo. Použité prosté materiály – sklo v kombinaci s žulovou dlažbou a interiéry z buku – působí velmi elegantně a reprezentativně. V kostele se nachází hlavní sál, který
lze posuvnými dveřmi zvětšit i o prostor malého
sálu. Spolu s využitím galerie se tak kapacita hlavního sálu přibližuje 150 místům. V suterénu se také
nachází malá kavárna s čajovou kuchyňkou a sociálním zařízením. V prvním poschodí se nacházejí
dvě klubovny, sklad a také byt kazatele. Modlitebna
chce být otevřená i různým necírkevním akcím.
Slavnostní shromáždění bylo prokládáno písněmi malé jazzové mše v podání místního církevního pěveckého souboru pod vedením Oty
Štance ml. Závěrečná píseň, O. Štancem zhudebněný 65. žalm za doprovodu houslí, příčné
flétny, violoncella a piana, byla důstojnou slavnostní tečkou za hodinovým programem.
Modlitebnu Církve bratrské lze kdykoliv
navštívit během pravidelných bohoslužeb či při
chystaném adventním koncertu skupiny Oboroh dne 4. prosince, nebo při půlnoční bohoslužbě pro veřejnost. Návštěvu lze domluvit také
osobně s kazatelem.
Mgr. Pavel Paluchník
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SK Kazín v podzimní části sezóny nejlépe
reprezentovali dorostenci
A tým–s novým trenérem přišlo oživení a skvělý
vstup do podzimní části sezóny. Prvních osm
zápasů přineslo šest vítězství a dvě remízy.
V závěru podzimu se však projevila zranění
některých klíčových hráčů i úzký kádr lavičky
a zákonitě přišly porážky. Celkově však lze konstatovat, že první tým nezklamal. Nejlepším střelcem se stal Petr Tenkrát, který vstřelil 16 branek.
B tým–rezervní tým pokračoval v jarních kolísavých výkonech, nicméně jako záloha „ačka“
svoji úlohu splnil. Nejlepším střelcem se stal
nestárnoucí Milan Studecký s pěti brankami.
Dorost–mladí kluci absolvovali podzimní částí
své soutěže bez porážky, jen dvakrát remizovali
v místním derby s SK Černošice, a přesvědčivě
zvítězili ve své skupině B. Nejlepším střelcem
se stal Adam Pavlov s 11 brankami. Do jarní
nástavbové části postupují vždy dva první týmy
ze skupin A, B, C. Utkají se o postup do okresního přeboru Prahy západ.

Fotbalistům chodí často fandit i olympijská
vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková

Áčko SK Kazín po posledním utkání podzimu, ve kterém porazilo borce z Velkých Přílep
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Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III. třída – skupina B
Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
Dobrovíz
13 11 1 1 45: 9 34 ( 16)
Holubice
13 9 1 3 49: 27 28 ( 7)
Zbuzany
13 8 2 3 34: 16 26 ( 5)
Kazín
13 8 2 3 33: 21 26 ( 8)
Středokluky
13 6 4 3 25: 18 22 ( 4)
Lety B
13 6 2 5 22: 28 20 ( -1)
Dobříč
13 5 3 5 29: 24 18 ( -3)
Řevnice
13 5 2 6 23: 17 17 ( -1)
Kosoř
13 4 2 7 27: 36 14 ( -7)
Č. Újezd
13 3 4 6 16: 26 13 ( -5)
Statenice
13 2 6 5 21: 28 12 ( -6)
V. Přílepy
13 3 2 8 16: 30 11 (-10)
Hostivice B
13 3 1 9 21: 46 10 ( -8)
Tuchoměřice B 13 1 2 10 9: 44 5 (-16)

Tým dorostu – v předu zleva Tomáš Ottomanský, David Anděl, Jan Jedlička, Marek Slabihoudek, Pavel Procházka, David Bezucha, Dan Skučko,
Marek Voženílek, stojící zleva vedoucí a trenér
dorostu Roman Hruška, Michal Kuník, Marek Švácha, Ondřej Měchura, Petr Lebeda, Petr Kačírek,
Jakub Vodička, David Hollý, Lukáš Stuchlík, Tomáš
Matušek ml. a asistent trenéra Tomáš Matušek st.
Nejlepší střelec Kazína s 11 brankami, Adam Pavlov, na snímku chybí.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Štěchovice C
Třebotov
Jíloviště B
Čisovice B
Klinec
Dobříč B
Všenory B
Vonoklasy B
Choteč B
Kytín
Kazín B
Nučice
Měchenice B
Černošice B

IV. třída – skupina B
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
13 9 1 3 42: 20 28 ( 10)
13 7 4 2 49: 14 25 ( 4)
13 7 4 2 47: 27 25 ( 4)
13 8 0 5 46: 37 24 ( 3)
13 8 0 5 31: 22 24 ( 3)
13 7 2 4 48: 35 23 ( 5)
13 7 1 5 42: 27 22 ( 1)
13 6 3 4 30: 33 21 ( 3)
13 6 1 6 31: 34 19 ( 1)
13 4 3 6 37: 52 15 ( -6)
13 4 2 7 25: 32 14 ( -4)
13 4 1 8 30: 40 13 ( -5)
13 0 4 9 14: 51 4 (-17)
13 1 0 12 22: 70 3 (-15)

Soutěž dorostu – skupina B
Rk. Tým
1.

Kazín

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
8

6 2 0 37: 13

20

( 8)

2.

Dobřichovice

8

5 0 3 20: 11

15

( 3)

3.

Mníšek

8

5 0 3 29: 24

15

( 3)

4.

Černošice

8

2 2 4 15: 20

8

( -4)

5.

Hostivice

8

0 0 8 10: 43

0

(-12)
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Povodně na Berounce
Kdo by neměl rád naši řeku Berounku. Kolik krásných chvil jsme prožili na jejím břehu
při dětských radovánkách nebo na tajných schůzkách v časech dospívání. To vše ale bylo
v době, kdy nám řeka předváděla svoji laskavou, přívětivou tvář. Ale ona dovede být krutá
a nelítostná, to když bojuje za svá práva a trestá nerozumného člověka, který jí postavil
do cesty překážky, jež tam nepatří. Pak přijdou povodně, které napáchají obrovské škody.
Tam, kde jsou dnešní Mokropsy, bylo v pravěku pravděpodobně dno jezera nebo koryto
mohutné řeky. To dnešní dno řeky je asi o 80
metrů níže. Neregulovaná řeka se rozlévala,
způsobovala povodně, ale také zúrodňovala.
První doložená zmínka o povodni je z roku
932. V roce 1118 přišla pohroma, kterou
popsal pamětník, kronikář Kosmas. Po kruté
zimě, kdy zahynulo mnoho lidí, přišlo rychlé
tání, silné deště, utvořily se ledové zátarasy.
To mělo za následek povodeň. Ta odnášela
vše, co jí stálo v cestě, i celé vesnice s lidmi
a dobytkem. Zle bylo i v roce 1272.
Když se dokončoval v roce 1357 Karlův most,
prověřilo jej v následujících dvaceti letech pět
velkých povodní, a to v roce 1359, 1367, 1370,
1374 a 1374. Pak přišel rok 1432 a dvojí děsivá
povodeň. Nejprve z tajícího sněhu a podruhé
po silných červencových deštích, kdy povodeň
poničila celou krajinu smetla obydlí, mlýny,
úrodu, a hlavně vyvrátila zažitý mýtus, že stoletá
voda přichází po sto letech. Ona se totiž může
opakovat po dvou či pěti letech, nebo dokonce
v jednom roce dvakrát. A právě povodně z roku
1118 a 1432 byly až do roku 2002 považovány
za největší a nejhorší v celém tisíciletí.
Po silných dlouhodobých deštích nebo
průtržích mračen přišly povodně v roce 1501,
1872, 1890, 1917, 1933, 1939. Při povodni
v roce 1872 voda podemlela pilíř nově postaveného mostu v Mokropsech a konstrukce
dvou polí se zřítila. Při katastrofě zahynul
v rozbouřené řece šestnáctiletý Václav Tůma
ze Staré Vráže a dalším deseti lidem, včetně
starosty Roztočila, se podařilo utéct.
Neméně katastrofální velká voda přišla po jarním rychlém tání, kdy se naku-
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pily kry v roce 1581, 1781, 1799, 1845, 1893,
1937. V zimě roku 1940 byly tuhé mrazy
až –28“C, pak přišla rychlá obleva a nakupené kry zvedly hladinu řeky. V Dobřichovicích byla 315 cm nad normál. Rozvodnila se
i Švarcava. Vráž byla jedno velké jezero. Tuhé
mrazy byly i v roce 1941, pak přišla náhlá
obleva. V prosinci se ledy nakupily pod Kazínem. Bylo zatopeno vše včetně železničního
mostu. V Dobřichovicích voda dosahovala
osm metrů nad normál. Německá armáda
ledy rozstřílela, ale přišly další mrazy. V lednu
přišlo znovu prudké tání. Kry ničily vše, co
bylo v cestě. Most v Dobřichovicích se posunul 30 cm z ložiště. U Lipenců kry rozdrtily
povoz, zabily pár koní, kočího i šafáře.
V roce 1947 byla opět tuhá zima a řeka promrzla až na dno. Přišlo tání a ledy se nakupily
v ohybu nad železničním mostem (řeka ještě
nebyla regulována). Vojáci zátarasy rozstříleli
z děl na Staré Vráži. Nejstudenější zima byla
v roce 1929, kdy teplota dosahovala –31 °C.
Že je naše řeka milá, pohodová, ale také
krutá vládkyně i dnes, známe již z vlastních
vzpomínek.
Milena Křížová
Foto nahoře – Když se dokončoval v roce 1357
Karlův most, prověřilo jej v následujících dvaceti letech pět velkých povodní, a to v roce 1359,
1367, 1370, 1374 a 1374. Pak přišel rok 1432
a dvojí děsivá povodeň. V září 1890 povodeň
zničila dva oblouky Karlova mostu.
Foto dole–Při povodni v roce 1872 voda podemlela pilíř nově postaveného mostu v Mokropsech a konstrukce dvou polí se zřítila. Při katastrofě zahynul v rozbouřené řece šestnáctiletý
Václav Tůma ze Staré Vráže.

z města a okolí
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDERSON, Geraint: Cityboy – dokumentární román, který se pokouší zamyslet se nad praktickou činností investičních bankéřů a finančních analytiků, kteří mnohdy překračují hranici zákona;
BAŇKOVÁ, Markéta: Straka v říši entropie – bajky pro dospělé a děti; kniha humornou formou přibližuje klasické fyzikální zákony; COELHO, Paulo: Valkýry – jde o autobiografický příběh dvou odlišných partnerů, jejichž manželství hrozí rozpad; COYLE, Harold: Děti boží – světově proslulý bestseller, napínavý příběh z válečného prostředí; GÜRSEL, Nedim: Alláhovy dcery
– román vypráví o postavení afghánských žen po vstupu Talibánu do Kábulu v září 1996; KEPLER,
Lars: Hypnotizér – román vzbudil před časem obrovskou pozornost na londýnském knižním veletrhu; Lars Kepler uchvátil čtenáře románu stejně, jak to udělal Stieg Larsson se svou trilogií Milénium; MAWER, Simon: Mendelův trpaslík – kniha líčí příběh vědce, který zasvětil svůj život studování genetické poruchy, jež těžce poznamenala jeho samotného; Benedict Lambert je nejen trpaslík,
ale také vzdálený příbuzný slavného genetika Gregora Mendela; McCLURE, Ken: Obětní beránek
– román z lékařského prostředí; MONYOVÁ, Simona: Dvacet deka lásky – povídky; ROBERTS,
Nora: Měsíční perly – román pro ženy; ROLLINS, James: Stín krále lebek –dobrodružný román;
RUDIŠ, Jaroslav: Konec punku v Helsinkách – román o vztazích, neustávající touze a míjení,
o světě, který se tak rychle proměňuje, že jsme mu už dávno přestali rozumět; ŠIMKOVÁ, Dagmar:
Byly jsme tam taky – vzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněna z politických důvodů; strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech; ŠULC, Jiří: Mosty do Tel Avivu – napínavý román
kombinující fiktivní špionážní příběh začínající studené války s přesně rekonstruovanými událostmi
1946 – 1948; VIEWEGH, Michal: Biomanželka – humoristický román.
Naučná literatura:
CLOUD, Henry: Tajemství božích věcí – autor nabízí křesťanskou alternativu zákona přitažlivosti
a základní zásady uvádí do souvislostí s křesťansko-židovským učením; KICKBUSCH, Angelika:
Tvoříme z přírodních materiálů; KLÍMA, Ivan: Moje šílené století 2. – další pokračování autorova líčení vlastního myšlení a osudu svých a své rodiny; LUKÁŠOVÁ, Markéta: Vánoční inspirace – kniha je určena čtenářům se zájmem o výtvarné činnosti a ruční práce; potěší všechny, kdo
chtějí strávit předvánoční čas tvořivě a s radostí; MONTOUSSÉ, Marc: Přehled sociologie – knížka
shrnuje základy sociologického myšlení od jeho počátku až do současnosti; PREKOPOVÁ, Jiřina:
I rodiče by měli dělat chyby – známá psycholožka a rodinná terapeutka se už po několik desetiletí
zabývá výchovnými problémy a rodinnou psychoterapií; v této knize shrnuje svou celoživotní praxi
a poznání; SUCHÁ, Jitka: Trénujte paměť – praktické návody k pravidelnému procvičování mozkové činnosti; jde o úlohy na procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, koncentrace pozornosti, logického myšlení; UZLOVÁ, Iva: Asistence lidem s postižením a znevýhodněním – praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty; VICHTA, František: Historie pražské paroplavby – kniha líčí historii paroplavby od roku 1938, kdy bylo uděleno první privilegium
na paroplavbu v naší zemi; Zahradnický slovník naučný 1. až 5. díl.
Pro děti a mládež:
Moje malá knížka o dinosaurech – leporelo; Ťapík ve škole – knížka pro nejmenší; FLAMINI,
Lorella: Tvary – leporelo; HRUŠKOVÁ, Marie: Tajemství starého dubu – zajímavá knížka dává
možnost dětem nahlédnout prostřednictvím dlouhého života jednoho stromu do dějinných a kulturních souvislostí vývoje české krajiny a světa; POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Pohádky před spaním –
soubor krátkých pohádek, které mohou rodiče dětem číst před spaním; SVĚRÁK, Jan: Kuky se vrací
– Jan Svěrák tuto pohádku napsal podle stejnojmenného filmu Kuky se vrací, který natočil v roce
2010; VODŇANSKÝ, Jan: Když jde malý bobr spát – leporelo.
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Všechno je jednou poprvé
Je tomu jen pár týdnů, kdy poprvé překročili
práh školy, a už v úterý 9. listopadu jsme je mohli
přivítat i my v naší knihovně – přišli k nám
letošní prvňáčci. Věříme, že až pro ně přestane
být abeceda velkou neznámou a naučí se číst,
přijdou do knihovny znovu. Seznámili jsme děti
s provozem knihovny, k čemu knihovna slouží
a jak správně s knihami zacházet. Představili
jsme jim knížky prvního čtení pro začínající čtenáře a vybrali pár hádanek z hezké knížky Olgy
Hejné Stojedenáct všelijakých hádanek, určených pro děti od šesti let. Protože v knihovně

právě probíhá výtvarná soutěž Život s křídly,
i hádanky jsme vybrali z ptačí říše. Zasoutěžili
jsme si s písmenky a vítěze odměnili záložkami
do knížek a malou sladkostí. Protože byl měsíc
listopad pro nás ve znamení návštěv, ve čtvrtek
11. listopadu nás navštívili žáci 3.B s paní učitelkou Barákovou, mile nás překvapil velký počet
zaregistrovaných čtenářů mezi dětmi této třídy.
V úterý 23. 11. jsme přivítali ještě další třetí
třídu. Doufáme, že se všem dětem v knihovně
líbilo a že si svoji návštěvu knihovny někdy
zopakují.
Irena Šilhánková, knihovnice

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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