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Barevný ostrov otevřel svůj přístav
FOTO: Petr Kubín

FOTO: Monika Rudolfová

-- Školka byla postavena za necelý rok. --

-- Na děti čeká krásné hřiště. --

V polovině prosince 2011 proběhlo slavnostní otevření nové mateřské školy v ulici
Pod Ptáčnicí za přítomnosti zástupců poskytovatele dotace (ROP Střední Čechy),
zástupců města a stavebních firem. Symbolicky tak byl zakončen proces druhé největší stavby, kterou realizovalo město v období posledních 10 let. Pro děti své brány
Barevný ostrov otevírá hned 2. ledna 2012.
Výkopové práce začaly v lednu 2011 a ke konci
září téhož roku již byla stavba školky dokončena. V průběhu října a listopadu byl do stavby nad
rámec původní dodávky instalován osobní výtah
a interiér se kompletně vybavil nábytkem. Ještě
v listopadu proběhla kolaudace a hned druhý
prosincový týden zápis dětí.
FOTO: Petr Kubín

-- V nové školce nechybí ani výtah. --

Ne všechny ale byly přijaty. Poptávka po volných místech totiž stále převyšuje nabídku. Kapacita školky je 78 dětí, žádostí o přijetí dítěte
ředitelka Andrea Červenková dostala 132 (+12
dětí z MŠ Topolská). Bohužel tak 66 dětí musela
odmítnout (více info na str. 5). Nicméně všichni mají šanci se pokusit o zařazení do kolektivu
Barevného ostrova před začátkem nového školního roku 2012/2013. Termín zápisu bude včas
zveřejněn na webu školky a v IL.
Po zápisech čekal nové zaměstnance školky
ještě pořádný maratón. Do konce roku museli
vše připravit na příchod dětí. V týdnu před Vánocemi tak absolvovali nejeden nákup v přecpaných
obchodech. Museli nakoupit vybavení jídelny, kuchyní a koupelen, povlečení na postýlky pro polední spánek dětí a samozřejmě také hračky. Pak
už vše jen vybalit, udělat závěrečný úklid.
Věříme, že se dětem bude ve školce líbit a budou se do ní každé ráno těšit. Zkrátka bude jejich bezpečným přístavem.
Dana Jakešová, editorka IL
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku

Uzávěrka příštího čísla (IL únor)
je již v pátek 13. 1. 2012.

Náklady na celou stavbu byly následující:
-	pořízení projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení
2.046.800 Kč,
-	projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby 930.000 Kč,
-	realizace stavby vč. všech s tím souvisejících úprav (zahrada, parkoviště apod.)
a všech víceprací 26.611.395 Kč,
- osobní výtah 1.327.976 Kč,
- vybavení interiéru 1.463.812 Kč,
- technický dozor 318.000 Kč,
-	autorský dozor a projektové dodatky
135.500 Kč,
-	poradenská činnost a monitoring dotace
681.660 Kč.
Celkové náklady na stavbu Barevného ostrova
se tedy vyšplhaly na částku 33.515.143 Kč.
Skutečná výše dotace činila 14.690.565 Kč,
město tak přišla celá stavba včetně výtahu
a interiéru na 18.824.578 Kč. Tyto náklady
byly hrazeny v převážné většině z úvěru.
Vyjma investic do veřejné dopravní a technické infrastruktury (komunikace, vodovod,
kanalizace) je dokončená stavba mateřské
školy po přístavbě ZŠ Mokropsy druhou největší stavbou, kterou realizovalo město v období 10 let.

Příští zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 26. 1. 2012 od 19 hodin v Club Kinu.
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z radnice

Zastupitelstvo schválilo návrh na zrychlenou rekonstrukci komunikací
2x FOTO: J. Nádvorník

-- Mezi komunikace, které vyžadují rekonstrukci, patří i Rumunská a Husova. --

Zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 1. prosince výraznou většinou (16:5)
schválilo dlouho připravovaný a diskutovaný návrh starosty města na využití dodatečného výnosu z daně z nemovitosti na investice do veřejné infrastruktury a občanské
vybavenosti prostřednictvím úvěru, jehož splátky budou kryty dodatečným výnosem
této daně od roku 2012.
Pro rok 2012, první rok ze tříletého období, pro
které byl záměr předložen, byla stanovena maximální výše úvěru na 40 mil. Kč s tím, že investice
budou směřovat do rekonstrukcí poškozených
a prašných průjezdních komunikací (někde
včetně chodníků) a do související technické infrastruktury.
Na konci roku 2012 bude zastupitelstvo hodnotit výsledky dosavadních investic, stav a výhled
městského rozpočtu a celkovou ekonomickou
situaci a rozhodovat, zda pokračovat v investicích do komunikací, nasměrovat větší či menší

část prostředků do jiných strategických priorit
(pokud se nepotvrdí současné předpoklady jejich financovatelnosti z jiných zdrojů), popř. tříletý
investiční plán počítající s využitím úvěrového financování přerušit nebo ukončit.
V nejbližších měsících budou připravena a vyhlášena výběrová řízení na poskytnutí bankovního úvěru, zpracování projektové dokumentace
a následně i na realizaci stavebních prací, včetně
rekonstrukce inženýrských sítí v některých ulicích. V lednu proběhne ještě pasportizace dešťové kanalizace a analýza možností odvodnění ulic,

Adventní humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov
V čase adventním, 2. a 3. prosince, se opět
uskutečnila v našem městě dobročinná sbírka pro Diakonii Broumov. Tentokrát jsme otevřeli 3 sběrná místa, a to přímo na městském
úřadě v Černošicích, dále v budově Sboru
dobrovolných hasičů v Mokropsech a v Domě
s pečovatelskou službou na Vráži. K tomuto
řešení jsme došli po zkušenostech z jarní
sbírky, kdy jsme zjistili, že dostupnost DPS

není pro všechny občany úplně ideální, protože ne každý je mobilní. Chtěli jsme tím dát
větší možnost občanům sbírku podpořit, a to
se myslím povedlo, účast byla opět velká.
Chtěli jsem všem, kteří si v předvánoční
době udělali čas a sbírky se zúčastnili, mnohokrát poděkovat.
Milena Paříková
členka rady města Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Prosincová humanitární sbírka byla velmi úspěšná. ---
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které jsou do záměru zařazeny. V březnu nebo
dubnu by měla proběhnout výběrová řízení na
realizaci první skupiny ulic, další část (ulice, kde
bude nutné nejdříve vyprojektovat a získat povolení pro odvod dešťových vod) pak během léta.
Bližší informace k celému tříletému záměru
jsou na městském webu v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry, včetně mapy všech
komunikací, pracovního rozdělení ulic do jednotlivých roků, prezentace ze zastupitelstva aj.
Nejdříve se chystá výběrové řízení na rekonstrukci Komenského ulice (včetně vodovodu
a dešťové kanalizace), na kterou město získalo
dotaci 9,5 mil. Kč z evropských fondů. Pro centrální část této ulice, před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, bude ve spolupráci se třemi architekty město hledat možnosti co nejkvalitnějšího
provedení celého veřejného prostoru. Rada
města také již schválila kvalitnější provedení
chodníku této ulice v celé části od železničního
přejezdu ke kostelu.
Výběr komunikací k realizaci v roce 2012
bude sledovat řadu různých kritérií – dopravní význam komunikace, míra jejího poškození a riziko
další degradace v případě odložení opravy, rozložení v různých částech města, možnost získání
dotace (kde existuje, tam jsme požádali a s opravou za vlastní finance ještě počkáme) i související
a celkové náklady. V současné ekonomické situaci jsou rozpočtové výhledy města na příští rok zatím značně negativní, a tak musíme být obezřetní.
V potaz je samozřejmě nutné brát i vlastnické poměry – tam, kde půjde o stavbu nové komunikace, musíme získat souhlas soukromých
majitelů pozemků, které v řadě případů do komunikace zasahují… Věříme ale, že tito majitelé
se k věci postaví vstřícně a podpoří takto zásadní krok, kdy se všichni občané skrze zvýšenou
daň z nemovitosti skládají na to, abychom město
spravili. Pokud se u některých ulic vyskytnou zásadní technické, nákladové nebo majetkoprávní
problémy takového rázu, že budou překážkou realizace v roce 2012, budeme v seznamu muset
škrtat nebo přesouvat.
Po zpracování projektové dokumentace na
jednotlivé ulice dáme jejich obyvatelům možnost
ji prostudovat a zřejmě formou veřejného projednání na úřadě dát své případné připomínky.
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

z radnice

Jednou větou...
• Přestože ČEZ a Energetický regulační
úřad ohlásili na příští rok vyšší ceny elektřiny
(o 4–5 %), pro Černošice se podařilo na komoditní burze nakoupit silovou elektřinu na rok
o 4 % levněji.
• Po nepovolené stavbě velkého reklamního
panelu a vysoké betonové zdi nyní stavební
úřad řeší černou stavbu celého domu v oblasti
Vráže.
• Zastupitelstvo 16:5 schválilo tříletý záměr investic do místních komunikací a občanské vybavenosti; v prvním roce budeme čerpat úvěr
v max. výši 40 mil. Kč na rekonstrukce komunikací (pro ostatní priority města jsou jiné předpokládané zdroje) a na konci roku rozhodneme
o dalším postupu; splátky úvěru budou kryty
částkou, o kterou v příštím roce naroste výběr
zvýšené daně z nemovitosti (cca 7 mil. Kč ročně).
• 125 majitelů domů a bytů kolaudovaných
v posledních 5 letech, kteří se v Černošicích
nepřihlásili k trvalému bydlišti, dostalo osobní
výzvu od starosty, aby svým přihlášením pomohli navýšit příjmy města ze státního rozpočtu.
• Ve výběrovém řízení na svoz a zpracování odpadu, které jsme museli podle zákonných pravidel pro zadávání veřejných zakázek vyhlásit,
se narozdíl od jiných aukcí nepodařilo naplnit
naděje na snížení ceny; pokud po uzávěrce
tohoto čísla nikdo nepodal námitku proti průběhu zadávacího řízení, staronovým dodavatelem
bude od 1. ledna 2012 firma Rumpold, které
stávající smlouva skončila 31. prosince; na další
období dala ze čtyř firem nejnižší nabídku, ale
zhruba o 20 % vyšší než doposud – budeme dál
intenzivně hledat způsoby, jak náklady města na
svoz odpadu snížit.
• Proběhl zápis do nově vybudované mateřské
školky Vápenice (Pod Ptáčnicí), která mezitím
začala vystupovat pod názvem Barevný ostrov;
školka byla slavnostně otevřena 14. prosince
dopoledne za účasti zástupců Středočeského
kraje, odpoledne následoval Den otevřených
dveří pro černošickou veřejnost.
• Z odpovědí poslanců a poslankyň – napříč
stranami a včetně „velkých jmen“ (Němcová,
Sobotka, Tluchoř, Gazdík, Klasnová a další) –
které jsem osobními dopisy a emaily žádal, aby
přijetím novely zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD) pomohli snížit výrazné znevýhodnění malých měst proti čtyřem největším, se zdá,

že jsou vlastně všichni pro… – jen někteří namítají, že by to nemělo být na úkor velkých měst,
ale neříkají, kde jinde bychom tedy ty peníze
vzali; budeme doufat v brzké a úspěšné projednání novely – verze z dílny ministerstva financí
a TOP09 by nám dle propočtů měla přinést až
12 mil. Kč ročně navíc.
• Na webu města je zveřejněn přehled všech
uhrazených faktur nad 10 tisíc Kč za první, druhé a třetí čtvrtletí letošního roku, čtvrté bude
brzy doplněno.
• Studie protihlukových opatření k rekonstrukci železnice počítá v Černošicích s použitím
moderní technologie tzv. bokovnic (pryžových
absorbérů), díky kterým nebude na trati PrahaBeroun kromě pár set metrů (mimo naše území)
nutné instalovat betonové protihlukové stěny,
které jsou v poslední době předmětem rostoucí
kritiky z funkčních, estetických i bezpečnostních hledisek.
• V základní škole bylo na upozornění od dětí
instalováno do průchodu mezi budovami mokropeské školy (u nafukovací haly) nové světlo,
u oběda mají nově možnost napít se obyčejné
vody, byl zrušen automat na sladkosti a ve skříňkách prvňáčků přibyly háčky.
• Rada města schválila návrh, aby se v rozpočtu
na příští rok počítalo s přípravou vydání barevné
publikace o městě Černošice.
• Svazek obcí Region Dolní Berounka zvolil novým předsedou starostu Tetína.
• Úřad práce nám v rámci reformy odebral
agendu dávek sociální péče a s ní i 4 naše zaměstnance; za pozornost stojí, že dosavadní
rozsah činnosti má po změně vykonávat trojnásobný počet úředníků…. Na druhé straně máme
nově vydávat občanské průkazy pro celý okres,
na což budeme potřebovat 2–3 nové lidi. Celkový počet úředníků nám tedy klesne pro rok
2012 jen o jednoho, což znamená úsporu cca
500 tis. Kč, ale stát nám s odkazem na reformu
v sociální péči snížil příspěvek na výkon státní
správy o celých 5 mil. Kč.
• Městský web zaznamenal za listopad 98 tisíc
zhlédnutí (pageviews).
• Proběhlo další neúspěšné jednání s Českými
drahami o tom, aby v Mokropsech zastavovaly všechny vlaky; podle provozovatele to není
technicky možné, protože chybějící dvě minuty
se do grafikonu již nevejdou – nebylo by možné
udržet Prahou vyžadovaný interval 15 minut pro
příměstskou dopravu a zajistit plynulý průjezd
rychlíků.

Oznámení
Vážení, dovoluji si touto cestou oznámit, že jsem se ke dni
1. 11. 2011 vzdala mandátu zastupitelky našeho města.
Vám všem, kteří jste mi v loňských komunálních volbách
dali svůj hlas, srdečně děkuji, vážím si Vaší podpory.
Jednání našeho zastupitelstva se často konala souběžně s jednáním pléna Poslanecké sněmovny Parlamentu
a nebylo v mých možnostech se práci v zastupitelstvu věnovat v odpovídajícím rozsahu.
Našemu městu i Vám jsem nadále k dispozici jako poslankyně.
Přeji Vám vše dobré.
Helena Langšádlová
725 447 224, langsadlovah@psp.cz

• Proběhlo výběrové řízení na projekční a inženýrské služby pro přípravu žádosti o dotaci na
intenzifikaci čistírny odpadních vod a v případě
úspěchu i zpracování prováděcího projektu;
územní rozhodnutí máme pro stavbu již vydané.
• Hasiči provedli nácvik zásahu v nově otevřené
mateřské školce při simulovaném požáru konvektomatu v kuchyňce.
• Zastupitelstvo schválilo novelu vyhlášky, která
v prostoru městské pláže a skateparku zakazuje
konzumaci alkoholu v době od 21 hodin večer
do 8 hodin ráno; pro jiné veřejné prostory ve
městě již delší dobu platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti celodenně.
• Starosta a tajemník strávili dopoledne se studenty grafiky v pražské škole Orange Factory,
kteří jako svoji ročníkovou práci připraví návrhy
nového grafického provedení tištěných a prezentačních materiálů města Černošice a městského úřadu.
• Rada města doporučila do návrhu rozpočtu
2012 zařadit příspěvek 100 tis. Kč na zdárně
probíhající rekonstrukci kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
• V soutěži OTEVŘENO X ZAVŘENO, která vyhlašuje největší „přátele“ a „nepřátele“ svobody
informací a otevřenosti veřejné správy, ocenila
Otevřená společnost, o. p. s., město Černošice
2. místem v části OTEVŘENO – Veřejné zakázky a dotace, hned po Kraji Vysočina.
• Intenzivně probíhá příprava rozpočtu na rok
2012; v den uzávěrky tohoto čísla před radu
města stejně jako loni postupně předstoupili
všichni vedoucí odborů úřadu i další „správci kapitol“, aby obhájili svůj návrh na příští
rok; o týden později přišli ředitel a ředitelky
škol a školek; 2. ledna o rozpočtu jedná rada
a pravděpodobně 26. ledna zastupitelstvo.
• Na Radotínské ulici v zatáčce směrem na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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z radnice

Jednou větou
– bonus navíc…
 O falšování záznamů…. Moje věta, kterou
ODS hledala na záznamu z březnového zastupitelstva, je na záznamu únorovém, v čase 17.55.
Záznamy samozřejmě neupravujeme. Za falešné
obvinění od místní ODS žádáme náležitou omluvu. A pro příště nabízíme pomoc s vyhledáním
správného záznamu ;-)
 O čtyřnásobných platech… Bylo vysloveno
také obvinění z údajného 3–4 násobného zvýšení platů nového vedení proti předchozímu. Skutečnost je následující: Celková měsíční odměna
starosty a 2 místostarostů v roce 2009 byla
64.690 Kč (z toho Rádl 16.640 Kč, Langšádlová, uvolněná místostarostka, 41.410 Kč, Jirout
6.640 Kč). V roce 2011 nové vedení mělo nejdříve 67.679 Kč (Kořínek 27.870 Kč, stanoveno
jako polovina platu uvolněného starosty, Göttelová, uvolněná místostarostka, 39.809 Kč), od
října pokles na 66.083 Kč (Kořínek jako uvolněný starosta 47.483 Kč, Göttelová nově jako

neuvolněná 18.600 Kč). Odměny uvolněným
stanovuje přesně zákon, nelze je snížit ani zvýšit. Pro neuvolněné je stanovuje zastupitelstvo
a uvedené částky jsou včetně odměn za souběžné funkce v radě a komisi či výboru. Celkové
výdaje na odměny vedení města jsou tedy přibližně shodné jako v minulosti. Navíc ale používáme vlastní automobily, 1 vlastní notebook
s připojením na internet a vlastní mobilní telefony, takže celkové nároky na městský rozpočet
jsou nižší než dříve.
Odměny pro radní se zvýšily z 1.640 Kč za měsíc na 1.800 Kč. Odměny pro zastupitele zůstaly
v celku podobné, jen jsou spravedlivěji navázané na rozsah činnosti. Dříve bylo 0 Kč za funkci
zastupitele a 1.170 Kč za funkci v komisi nebo
výboru (většina zastupitelů v jedné komisi nebo
výboru pracovala, stejné je to i dnes). Nově je
500 Kč za funkci zastupitele a 500 Kč za funkci
v komisi či výboru. Pravdou je, že došlo k celkovému zvýšení výdajů na práci 8 komisí (43 členů) a 2 výborů (14 členů), protože zastupitelstvo
určilo aktivním občanům v komisích a výborech
férově stejných 500 Kč měsíčně, jako za tu samou práci mají zastupitelé.

Milí spoluobčané Černošic, procházíme jedinečným obdobím, kdy poprvé město spravují sami občané (v zastupitelstvu jsou z 21 zastupitelů
pouze 3 členové politické strany). Stali jsme se vzorem čistě spravovaného města. Častěji se sice ozývají ti nespokojení, kteří potřebují něco vyřešit nebo chtějí (nechtějí) něco změnit, ale snažíme se vidět a cítit i tu mlčící snad spokojenou většinu. Podpora, kterou nám někteří z Vás občas
sami od sebe vysloví, nás velmi těší. Vážíme si velkého počtu občanů,
kteří nám nezištně pomáhají svými znalostmi a schopnostmi v různých
odborných oblastech. Jsem optimistou, že z minulosti hluboko zažranou

 O neschopnosti získat dotace… Co se týče
dotací, máme za sebou jednoznačně úspěšný
rok. Získali jsme dotace na rekonstrukci Puškinovy a Komenské ulice, na dostavbu autobusových zastávek a na několik kulturních akcí (tj.
kromě Rumunské ulice všechny, o něž jsme požádali a kde již bylo rozhodnuto). Po Novém roce
se rozhodne o dotacích na parkoviště u nádraží
a na doplnění cyklostezek. Dále jsme podali žádost na dalších 5 ulic z programu Ministerstva
pro místní rozvoj a na nákup čisticího vozu na komunikace, před odevzdáním jsou žádosti na zateplení školy, zdravotní prořez zeleně, vybavení
dětských hřišť. Připravujeme žádost o dotaci na
rekonstrukci čistírny odpadních vod. Celkem jde
tedy o 16 žádostí o dotace, zatím 4 úspěšné,
1 neúspěšná, ostatní v běhu. Pro úplnost – letos dokončená výstavba mateřské školy Vápenice byla z poloviny financována z dotace, kterou
město získalo ještě v minulém období.
Komentáře ke kritice sdružení Věci černošické byly zveřejněny na webu vecicernosicke.
cz. Do Informačního listu podle nás patří jen
vysvětlení těch obvinění, která se týkala vedení
města.

podezřívavost a ochotu věřit skoro všemu špatnému postupně v myslích
černošických občanů nahradí důvěra, že na radnici je opravdu vše v pořádku. Udělejte pro to prosím něco i Vy – aktivně s námi komunikujte,
dejte nám šanci s Vámi být v kontaktu a vysvětlit nebo obhájit, pokud
se Vám něco nezdá. To, aby v Černošicích vládla atmosféra pozitivního
přístupu a důvěry, je i na Vás.
Přeji Vám i nám všem všechno nejlepší do nového roku.
Filip Kořínek, starosta města
filip.korinek@mestocernosice.cz

Uprostřed ulice V Olšinách vyrostl plot
FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Zůstane uprostřed ulice V Olšinách plot nebo bude odstraněn? --

-- Územní plán Černošice – výřez z hlavního výkresu --

Jedním z aktuálně vzniklých dopravních problémů města Černošice je rozestavěný
plot v ulici V Olšinách. Vlastník zatím postavil jen sloupky bez pletiva, takže kdo se
potřebuje dostat ke svému pozemku musí mezi sloupky prokličkovat. Po dokončení
plotu bude tato část ulice úplně neprůjezdná.
Jak stavba plotu vznikla
Vlastníci pozemků, které sousedí s ulicí V Olšinách se rozhodli oplotit své pozemky. Souhlas s vybudováním tohoto plotu vydala rada města v předchozím volebním období na svém předposledním
zasedání. Stavební úřad v souladu s regulačním
plánem v červnu 2011 vydal územní souhlas, kterým stavbu plotu povolil. Při jeho povolování vycházel z předpokladu, že komunikace navržená v regulačním plánu odpovídá stávajícímu stavu, tzn. že
po vybudování plotu zůstane průjezdná.
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Je ulice V Olšinách pozemní komunikací?
„Vyježděná cesta“ – ulice V Olšinách, slouží
jako dopravní cesta spojující nemovitosti v této
lokalitě s ostatními pozemními komunikacemi.
Tato cesta je užívána již od nepaměti a vlastník
pozemku se způsobem jejího užívání nikdy nevyslovil nesouhlas. Protože je komunikace užívána
z důvodu nutné dopravní potřeby, lze dovodit,
že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a plot na ní postavený je nepovolenou
pevnou překážkou na pozemní komunikaci.

Co dál?
Nastalá situace komplikuje automobilovou
dopravu v tomto území, a proto se stavební
úřad snaží o co nejrychlejší vyřešení problému – ať už odstraněním plotu (dokud nebude
postavena nová komunikace dle regulačního
plánu) nebo ponecháním oplocení za podmínky okamžitého posunu stávající vyježděné cesty tak, aby byl umožněn průjezd ulicí.
Stavební úřad s vlastníky pozemků pod vyježděnou komunikací a se stavebníky plotu
vede jednání o způsobu vyřešení vzniklého
problému tak, aby ulice V Olšinách byla opět
průjezdná alespoň pro osobní automobily.
Helena Ušiaková
Slávka Kopačková

z radnice

Jak je to s přípojkami vodovodu a kanalizace
Síť vodovodu a kanalizace v Černošicích patří městu. Její provozování po technické stránce ale na základě smlouvy o technické pomoci zajišťuje společnost
AQUACONSULT. Tato společnost se tedy i vyjadřuje ke všem stavbám přípojek na
vodovod a kanalizaci, ke stavbám v jejich ochranném pásmu a dohlíží na dodržování podmínek pro provozování sítě vodovodu a kanalizace.
Slovníček pojmů
Co je to vlastně vodovodní či kanalizační přípojka? A kdo zaplatí její vybudování?
•	Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení
z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
•	Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění
pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka také není vodním dílem.
•	Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí,
je vlastník pozemku nebo stavby připojené
na vodovod nebo kanalizaci, např. u rodinných domů, je to vlastník rodinného domu.
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku
pořizuje na své náklady odběratel. Vlastníkem
přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
Má AQUACONSULT monopol?
Stavby vodovodních a kanalizačních přípojek
může provádět jakákoliv firma, která má oprávnění k jejich realizaci podle živnostenského
zákona. Pouze napojení nových vodovodních
přípojek (tzv. navrtávky potrubí) na vodovodní
řad a kanalizačních přípojek (vysazení odbočky) na kanalizaci smí provádět podle zákona
pouze provozovatel vodovodu a kanalizace,
v Černošicích tedy firma AQUACONSULT. Stejně tak je v kompetenci provozovatele, v tomto
případě společnosti AQUACONSULT, osazení
vodoměrné soupravy zpravidla do vodoměrné
šachty.
Kolik zaplatíme
Napojení na vodovod, které – jak už jsme
uvedli – smí provádět jen provozovatel (AQUACONSULT), zahrnuje zhotovení navrtávacího
pasu, hlavního ventilu, zákopovou soupravu,
betonový kroužek, litinový poklop, orientační
tabulky, montážní práce, zkoušky těsnosti, proplach. Ceny za provedení těchto prací se pohybují v rozmezí 4.900–6.830 Kč v závislosti na
profilu napojovaného vodovodního řadu.
Cena za vodoměrnou soupravu skládající se
z kulového uzávěru před vodoměrem, zpětné
klapky a kulového uzávěru za vodoměrem, vč.
spojovacích tvarovek stejné dimenze se pohybuje od 1.650 do 4.480 Kč v závislosti na profilu potrubí, na které je instalována.
Napojení na kanalizaci zahrnující výsek
nebo výřez bez uzavírací armatury stojí 4.700–
5.700 Kč podle profilu kanalizace. V případě,
kdy je kanalizace z materiálu „kamenina“ je

cena o 25 % vyšší, neboť napojení na řad z tohoto materiálu je technicky náročné.
Co musí dodržet stavebník
Aby mohl vlastník pozemku zadat provedení
vodovodní nebo kanalizační přípojky oprávněné firmě, musí si nejprve zajistit vypracování
projektové dokumentace. Tu může zpracovat
jen projektant s autorizací. Kromě obecně platných předpisů přitom musí respektovat i technické podmínky provozovatele a podmínky
města pro užívání veřejného prostranství.
Dále si musí vlastník pozemku zajistit vyjádření provozovatele k projektantem navrženému
způsobu napojení přípojek na řady (za město
vydává společnost AQUACONSULT) a další
příslušná vyjádření vlastníků staveb veřejné
technické a dopravní infrastruktury v místech
veřejného prostranství, kde mají být prováděny
výkopové práce (např. ČEZ, RWE, TELEFONICA, ELTODO atd.). Současně musí získat souhlas města ke stavbě prováděné na pozemcích
veřejného prostranství prostřednictvím Odboru
investic a správy majetku.
Poté musí požádat příslušný stavební úřad
o vydání veřejnoprávního titulu k povolení staveb přípojek (územní rozhodnutí, popř. územní
souhlas či ohlášení nebo stavební povolení).
Po nabytí právní moci územního rozhodnutí
nebo stavebního povolení či po vydání územního souhlasu nebo ohlášení k provedení stavby musí vlastník napojovaného pozemku uzavřít s městem prostřednictvím odboru investic

a správy majetku smlouvu o užívání veřejného
prostranství. Cena za užívání veřejného prostranství je dle vyhlášky o místních poplatcích
10 Kč/m2 a den. Současně musí získat souhlas
příslušného silničního správního úřadu (odboru
dopravy) ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace (i chodníku, zeleného pásu). K tomu je
zapotřebí doložit stanovisko příslušného orgánu Policie ČR (dopravní inspektorát).
Při navrhování stavby i při jejím provádění
musí být respektovány podmínky pro užívání
veřejného prostranství v souladu s usnesením
Rady města Černošice č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9. 11. 2009. Po splnění výše
uvedených podmínek může stavební firma začít s prováděním stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky.
Nejvyšší čas pro zřízení přípojky!
Pokud je v ulici vodovodní a kanalizační řad,
je nejvyšší čas si přípojky zřídit! V případě, že
je vaše ulice zařazena do záměru rekonstrukcí komunikací v následujících třech letech, je
nezbytné přípojky realizovat co nejdříve. Po
zahájení rekonstrukce a po zhotovení nových
povrchů to již nebude možné.
Jiří Jiránek
odbor investic a správy majetku

Poruchy vodovodu
či kanalizace se hlásí
pracovníkům odboru investic
a majetku, vykonávajícím
činnost správy vodovodů
a kanalizací
na tel. 602 324 785.

Jak dopadl zápis do nové školky
Barevný ostrov
FOTO: Monika Rudolfová
K zápisu do nové mateřské školky Vápenice
„Barevný ostrov“ bylo přihlášeno 132+12=144
dětí. Přijato jich bylo celkem 78.
V počtu přihlášených a přijatých je zahrnuto
12 dětí, které přešly z MŠ Topolská do nové
školky. Důvodem bylo uvolnit a navrátit prostory,
které v budově základní školy využívala dočasně
zřízená třída MŠ Topolská, zpět základní škole.
Protože k přesunu z MŠ Topolská do nové školky Vápenice přihlásili rodiče pouze 9 dětí a ke
zrušení detašované třídy jich bylo potřeba 12,
bylo třem dalším rodičům umožněno umístit do
nové školky i mladšího sourozence. Tyto tři děti
byly v přijímacím řízení zvýhodněny. Jinak by se
nepodařilo uvolnit prostor nutný pro potřeby
základní školy. Další 2 děti přijala paní ředitelka
na doporučení sociální komise. Odmítnuto bylo
celkem 66 dětí.
Lenka Kalousková
členka rady města pro oblast školství
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

-- Kapacita nové školky je 78 dětí. --
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Rozhovor nejen o ledových bariérách a záplavách v Černošicích
Přinášíme rozhovor s generálním ředitelem Povodí Vltavy, s. p., Ing. Petrem Kubalou,
zejména na téma ochrany Černošic před povodněmi. Blíží se zimní sezóna s pravděpodobným zamrzáním řeky Berounky a rizikem vzniku ledových bariér, které radikálně zvyšují riziko záplav obydlených území. Stejně jako v předchozích letech jistě
budeme opět odpovídat mnoha občanům i novinářům, jestli bychom své město před
tímto ohrožením nemohli nějak lépe ochránit. Odborníci ale tvrdí, že tady přírodě
neporučíme.
XX Pane řediteli, lze podle Vás nějak bránit
vzniku ledových hradeb na Berounce na území Černošic a jimi způsobených záplav?
Tvorba ledových jevů (obecně) je přírodní jev
a nelze mu zabránit. Místně lze provádět určitá
opatření při vzniku ledových jevů, avšak vždy je
nutné tato opatření posoudit komplexně tj. včetně dopadů na celý příslušný vodní tok. K tvorbě
ledových bariér na území Černošic dochází kvůli „vhodným“ přírodním podmínkám, jedná se
především o morfologii vodního toku, zejména
morfologii jeho dna. Tvorbě ledových nápěchů
a bariér na Berounce, a tím zvýšenému riziku vzniku povodňových situací prakticky zabránit nelze.
Dolní tok Berounky v úseku ř. km 0,6 až 53,2 je
charakteristický tvorbou ledových jevů (celiny, bariéry, nápěchy), včetně případných následných
ledochodů. Dokládají to jak naše zkušenosti, tak
i četné historické prameny.
XX Pokud je pravda, že situaci zhoršuje zanášení řeky, proč Povodí Vltavy nezajistí její
vybagrování, jako se to dělalo naposled před
několika roky?
V části koryta vodního toku Berounky bylo odstranění nánosů realizováno po povodni ze srpna
2002 na přelomu let 2003 a 2004 v ř. km. 9,50
až 11,80 a po povodních v roce 2006 byl opraven poškozený pravý břeh rovnaninou z lomového
kamene v ř. km 8,95 až 9,35. V souvislosti s rekonstrukcí jezu (ř. km 8,14) se připravuje odstranění sedimentů z nadjezí pravděpodobně v roce
2013. Koryto vodního toku Berounky je v tomto
úseku přirozené, a proto je možnost správce vodního toku zasahovat do něj velmi omezena. Příslušná právní úprava – zákon č. 254/2001 Sb.
preferuje jeho samovolný vývoj působený tekoucí
povrchovou vodou a dalšími přírodními faktory.

Povodí Vltavy, státní podnik, sleduje stav koryta
vodního toku Berounky pravidelným měřením ve
vybraných profilech. Z těchto měření nejsou patrné žádné jeho změny, respektive jeho zanášení.
XX Je nějaká možnost záplavové situace výhledově řešit obnovením starého koryta řeky
přes Lipence pro nouzové odvedení zvýšeného množství vody?
K tomuto problému se Povodí Vltavy, státní podnik, vyjadřuje opakovaně. Vyčištění a zprůchodnění části inundačního území Berounky mezi obcemi Černošice a Lipence, které je při povodni
zaplavováno vodami, se jeví z hlediska ochrany
před povodněmi jako velmi efektivní opatření až
do průtoku takzvané pětileté vody. Povodí Vltavy,
státní podnik, však nemá možnost je prosadit,
neboť se nejedná o koryto vodního toku a ani
k předmětným pozemkům nemá právo hospodařit, stejně jako nemá možnost prosadit určitou
podobu územního plánu obce a tím i vyloučení
budoucí zástavby v tomto území.
XX Lze podle Vás efektivně ledovou hradbu
pyrotechnicky odstřelovat nebo rozbít bagry
či obojživelnými vozidly apod.?
Účinnost odstřelení ledové bariéry v případě rizika povodně je vždy nutno individuálně posoudit
a zvážit všechna rizika, která především blízkost
zástavby přináší. Těžká technika (bagr, buldozer,
nakladač atd.) se dá využít jen na menších tocích
(šířka koryta 10–5 metrů), kdy je možné provést
zásah střídavě z obou břehů. Nezbytnou podmínkou je tedy zajištění přístupu mechanizace z obou
těchto břehů. Při prováděném zásahu je ovšem
vždy potřebný dostatečný průtok vody v řece,
aby došlo k odplavení ledů z celého úseku toku.
Předmětný úsek řeky Berounky z tohoto pohledu
pro takovýto zásah vhodný není.

FOTO: Petr Kubín

-- „Zvýšenému riziku povodňových situací na Berounce prakticky zabránit nelze,“ říká Petr Kubala. -6

-- Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy --

Izolovaně provedeným zásahem například na
ledové celině v některé jezové zdrži, nedojde
ke snížení rizika vzniku povodně v důsledku ledových jevů, naopak nelze vyloučit zvýšení rizika
tvorby nebezpečných ledových zácp a nápěchů
jinde na toku. Jak jsem již zmínil, velmi rizikovým
je celý dolní tok Berounky v délce cca 50 kilometrů. Zkušenosti ukazují, že k odchodu ledů z Berounky je optimální zvýšený průtok vody v řece,
při kterém dojde k odplavení ledů do Vltavy.
XX V Černošicích je již ve velmi špatném stavu jez – chystá se jeho přestavba nebo rekonstrukce? Kdy ji lze očekávat?
Rekonstrukce jezu v Černošicích je projekčně
připravena, je vydáno územní rozhodnutí a v říjnu 2011 bylo zahájeno vodoprávní řízení pro
povolení stavby. Stavební povolení by mělo být
vydáno v prosinci 2011. Součástí jezu bude také
rybí přechod a sportovní propust pro vodáky. Rekonstrukci jezu bude Povodí Vltavy, státní podnik,
financovat z vlastních zdrojů s výjimkou rybího
přechodu, kde požádá o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí. Ve vazbě na termíny
a pravidla tohoto programu předpokládá zahájení stavby v roce 2013 a ukončení stavby v roce
2014.
XX Mimochodem, k čemu ten jez v dnešní
době vlastně slouží, jaký má význam?
Jez v Černošicích slouží ke stabilizaci koryta vodního toku v podélném směru, vzdouvá hladinu
vody (vytváří spád) pro energetické využití v malé
vodní elektrárně a stabilizuje dlouhodobě vytvořené vodní poměry v jezové zdrži.
XX Existují nějaké možnosti úpravou toho
jezu nebo využitím moderních technologií
snížit i riziko záplav, včetně vzniku zimních
ledových hradeb?
Před zpracováním projektu rekonstrukce jezu
si státní podnik Povodí Vltavy nechal zpracovat
studii na variantní řešení, a to ve dvou variantách
pevného jezu a ve dvou variantách pohyblivého
jezu. Dále si nechal zpracovat výpočty a posouzení průběhu hladin pro pevný a pro pohyblivý
jez, a to pro různé průtoky. Výpočty průběhu
hladin prokázaly, že pohyblivý jez má velmi malý
vliv na úroveň hladin povodňových průtoků, který
se navíc rychle vytrácí směrem proti proudu. Pro
vysoké povodňové průtoky konstrukce jezu prakticky neovlivňuje průběh hladin ani rozsah zápla-

z radnice
vového území. Ledové bariéry vesměs vznikají na
horním konci jezové zdrže v oblasti nad Kazínem,
a to bez vazby na typ jezové konstrukce. Cena
pohyblivého jezu je navíc výrazně vyšší než cena
jezu pevného. Na základě těchto podkladů bylo
vybráno optimální řešení rekonstrukce, a to ve
formě pevného jezu s přímou osou. Za nejefektivnější řešení stále považujeme odstranění ledové
celiny v ústí Berounky v prostoru Radotínského
přístavu před příchodem ledochodu, které umožní bezpečný odchod ledů do Vltavy. Toto opatření
se také v případě výskytu ledových jevů opakovaně provádí.
XX Povodí Vltavy patří pozemky okolo řeky
mezi Černošicemi a Radotínem i okolo loni

dokončené cyklostezky – jak probíhá jejich
údržba a jak Povodí pečuje o jejich vzhled?

a Dobřichovicích). Rovněž se daří postupná údržba přestárlých břehových porostů.

V nejbližší době proběhnou v okolí cyklostezky dvě
akce z plánu oprav Povodí Vltavy, státního podniku,
na údržbu břehových porostů a úpravu pozemků.

Ve stanovených záplavových územích jsou
problémem stávající rekreační objekty, různá
oplocení a jiné překážky vytrvale zřizované vlastníky pozemků, ačkoliv to vodní zákon zakazuje.

XX Jaké jsou podle Vás jiné problémy v oblasti Dolní Berounky a co se naopak povedlo
dobře vyřešit?
Především se povedlo dostavět silniční okruh
kolem Prahy v jeho jihozápadní části a intenzivní
provoz na něm zatím nepřinesl žádné problémy.
Vhodně se podařilo propojit a skloubit protipovodňovou ochranu s rekreačním využitím (cyklostezka na protipovodňových hrázích v Černošicích

Do budoucna se také připravuje zprůchodnění
migračních bariér v korytě vodního toku Berounky tak, aby byl umocněn volný pohyb ryb a jiných
vodních živočichů v obou směrech vodního toku
Berounky v co nejdelších úsecích.
Otázky pokládal prostřednictvím emailu starosta
Černošic Filip Kořínek.
9. prosince 2011

Z 32. jednání Rady města Černošice ze dne 7. 11. 2011
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice schvaluje dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích Pravidla pro vyřizování petic a stížností s účinností od 14. 11. 2011.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2737/7 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 2.500 Kč; na pozemku parc. č. 1264 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 500 Kč; na
pozemku parc. č. 2145/1, parc. č. 2174/1
a parc. č. 2686/3 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 53.000 Kč;
na pozemku parc. č. PK 48 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč; na pozemku p. č. GP 91/17 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 4.500 Kč;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v části Smetanovy ul. za předpokladu, že:
- v křižovatce ulic Smetanova – Arbesova bude
trasa NN vedena mimo asfaltový povrch komunikace nebo protlakem
- budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené usnesením č. 2.1.11
ze 74. schůze konané dne 9. 11. 2009
- průběh stavby bude koordinován se společností ELTODO CITELUM, s. r. o., kvůli úpravám rozvodů nezbytným pro zachování funkčnosti VO;
• souhlasí se zastřešením stávajícího automobilového stání na pozemku parc. č. 1734/28;
• souhlasí se stavbou garáže na pozemku parc.
č. 1930 na nám. 5. května;
• souhlasí se stavbou nafukovací sportovní haly
jako dočasné stavby pro zimní období na pozemku parc. č. 3830/27 v oblasti Habřin za
předpokladu vybudování zázemí sportoviště dle
podmínek platného regulačního plánu;
• souhlasí se stavebním úpravami ateliéru na pozemku parc. č. 2928/3 v ulici Na Ladech pod
podmínkou scelení pozemků parc. č. 2917/31
a 2928/1 nejpozději k zahájení užívání stavby;
• souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č. 2820, 2821, 2819/6 ve Slovenské ulici
a s přesahem požárně nebezpečného prostoru stavby na pozemek města parc. č. 2819/7
podle předložené situace;

• konstatuje, že předložené materiály k nástavbě RD č. p. 1450 v ul. U Vodárny nevyhovují
požadavkům usnesení rady města č. 3.3.13
z 12. schůze rady dne 21. 3. 2011 a nejsou
dostatečné pro posouzení žádosti;
• souhlasí s posílením vedení NN v ulici Pod
Horkou;
• bere na vědomí doručenou žádost o vybudování městského vodovodu do oblasti Lavičky
a konstatuje, že v dohledné době město Černošice neuvažuje o vybudování vodovodu do
chatové oblasti Lavičky;
• bere na vědomí doručenou žádost o pronájem
bytu a konstatuje, že město Černošice v současné době nenabízí žádný byt k pronájmu;
• souhlasí s cenovou nabídkou fy Elektroštika,
s. r. o., ve výši 43.516 Kč na přeložku dvou
podpěrných bodů a části vedení veřejného
osvětlení a městského rozhlasu v Topolské ulici
v souvislosti s probíhající stavbou, jejímž investorem je společnost ČEZ;
• nesouhlasí s projektovým řešením připravované stavby „Černošice – Na Pískách kNN“,
neboť rozvodná skříň je navržena na pozemku
města, který je určen k budoucí parcelaci a zástavbě rodinnými domy;
• bere na vědomí vyjádření žadatele k rozhodnutí Zastupitelstva města, kterým: a) potvrzuje
nezájem o koupi pozemku parc. č. 3427/1
v k. ú. Černošice za cenu 500 Kč za m2; a b)
žádá o zajištění údržby předmětného pozemku
parc. č. 3427/1 v k. ú. Černošice, zejména
pak sekání trávy, odstranění náletových dřevin
a prořez stromů, které jsou částečně odumřelé
a hrozí tak jejich pád a dále ukládá odboru investic vyzvat vlastníka pozemků 3428, 3426,
3425 k doložení právního titulu na jehož základě užívá pozemek 3427/1 v majetku města
Černošice;
• rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky firmy CityPlan, spol. s r. o., na vypracování projektových dokumentací na stavby
1. části ulice Měsíční a jejím propojení do ulice Slunečná v úseku cca 50 m za cenu
18.000 Kč vč. DPH
2. části ulice Karlická s nezpevněným krytem vozovky v úseku cca 100 m obsahující
dvoukolové zpracování materiálů, a to studie
řešení pro projednání s vlastníky pozemků
a následně jednostupňové dokumentace za
cenu 48.000 Kč vč. DPH
3. chodníků ve městě pro zvýšení bezpečnosti
chodců za účelem podání žádosti o dota-

ci z programu SFDI v rozsahu: a) chodník
v ulici Pod Ptáčnicí, b) chodník v křižovatce
K Lesíku x Dr. Janského, c) chodník v ulici
Dobřichovická v celkové ceně 44.800 Kč
vč. DPH
4. k ontejnerového stání vč. rozšíření silnice
č. II/115 pro příjezd a odjezd od plochy pro
kontejnery u křižovatky Radotínská a příjezdu k ČOV za cenu 15.000 Kč vč. DPH;
• souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Kulhánka na
zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy bytové jednotky v 1. NP v objektu
DPS Černošice ve výši 15.000 Kč;
• konstatuje, že zastupitelstvo města Černošice na svém 6. zasedání konaném dne
28. 4. 2011 v bodě 4 zrušilo usnesení zastupitelstva č. III/13/a ze 14. 6. 2000, podle kterého poskytovalo město žadatelům příspěvky na
nově vybudované tlakové kanalizační přípojky
k jejich nemovitostem; příspěvek žadatelům
nemůže být vyplacen.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí a vybírá nabídku Státní tiskárny cenin na tisk bloků stvrzenek na
správní poplatky za celkovou cenu 92.062 Kč.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice souhlasí s uveřejněním
propagace Jednotného kontaktního místa v regionálním deníku Kladenský deník v ceně 30.000
Kč z účelové dotace na JKM.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice
• bere na vědomí informace o připravovaném
vyhlášení výzvy v rámci OPŽP pro zateplení veřejných budov a ukládá Ing. Chauturové sledovat vypsání výzvy na zateplení veřejných budov
z prostředků OPŽP a odboru investic předložit
cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace, vč. energetického auditu nutné
pro podání žádosti o dotaci na zateplení budovy
ZŠ Černošice, Komenského;
• ukládá Ing. Chauturové přípravu podkladů pro
případné podání dotace na bezdrátový rozhlas
z OPŽP prioritní osa 1.3.1;
• schvaluje Smlouvu o zřízení stavby pozemní
komunikace a ukládá radnímu Ing. Wolfovi zajistit uzavření Smlouvy o zřízení stavby pozemní
komunikace s vlastníky pozemků pod plánovanými stavbami pozemních komunikací, staveb
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu
a chodníků v Černošicích;
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z radnice
• schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Realizace atestu IT-Výzva II.“ – část 1 společnosti COMPACT OFFICE, s. r. o., s nabídkovou cenou 33.600 včetně DPH zadávané v rámci
projektu OP LZZ „„Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu
města Černošice“” reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083
2. výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Realizace atestu
IT - Výzva II“ – část 2 společnosti Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. s nabídkovou
cenou 36 000 včetně DPH zadávané v rámci projektu OP LZZ „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu
města Černošice” reg. číslo CZ.1.04/4.1
.01/53.00083;
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení certifikačního a kontrolního auditu v rámci
normy ČSN EN ISO 9001:2009“ společnosti
LL-C (certification) Czech Republic, s. r. o.,
s nabídkovou cenou 136.440 Kč včetně DPH
zadávanou v rámci projektu OP LZZ „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického
managementu města Černošice“ reg. číslo
CZ.1.04/4.1.01/53.00083;
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor – společenské místnosti DPS s OS
Helpík pro potřeby pořádání kurzů se zdravotní
tematikou.

KOMISE KULTURY A PAMÁTEK
Rada města Černošice
• bere na vědomí doporučení kulturní komise
ukončit smluvní vztah se společností IBS Rokal, s. r. o., ze smlouvy ze dne 5. 11. 2002,
vč. dodatků, vrátit společnosti IBS Rokal,
s. r. o., částku 3 mil. Kč a vystavět nový kulturní sál na pozemku města u ZUŠ v hodnotě do
7 mil. Kč;
• nepřijala návrh kulturní komise na postup odboru školství, kultury a cestovního ruchu při objednávání a zajišťování kulturních akcí: OŠKCR
vybírá a realizuje kulturní program dle návrhu
kulturní komise.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice
• neschvaluje
1. nákup 100 knih „Dolní Berounka“ z nakladatelsví MH za 18.000 Kč
2. rozpočtové opatření č. 14 k zajištění finančních prostředků v příloze č. 1 usnesení;
• ruší usnesení č. 28/25/2011 ze dne
12. 9. 2011 Vánoční strom ve všech bodech;
• bere na vědomí návrh OŠKCR na vytvoření
knihy o historii Černošic a ukládá finančnímu
odboru zapracovat do návrhu rozpočtu náklady na zpracování a tisk knihy dle bodu I. tohoto
usnesení v celkové výši 150 tis. Kč;
• nesouhlasí s finančním příspěvkem základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu
v Černošicích ve výši 15.000 Kč.

KOMISE DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
Rada města Černošice
• ukládá odboru investic a správy majetku
1. z pracovat projektovou dokumentaci na zajištění osvětlení přechodů v ul. Vrážská (na
úrovni Kladenské), v ul. Dobřichovická (na
úrovni Táborské), v ul. Dobřichovická (na
úrovni Slunečné), na začátku ul. Dr. Janského (pod Kazínem), v ul. Dr. Janského (u ordinace) a v ul. Dr. Janského (za křižovatkou
s ul. Školní).
2. z pracovat rozpočet nákladů na zajištění
osvětlení přechodů v ul. Vrážská (na úrovni
Kladenské), v ul. Dobřichovická (na úrovni
Táborské), v ul. Dobřichovická (na úrovni
Slunečné), na začátku ul. Dr. Janského (pod
Kazínem), v ul. Dr. Janského (u ordinace)
a v ul. Dr. Janského (za křižovatkou s ul.
Školní),
• nepřijala návrh na zákaz stání v ul. Poštovní mezi ul. Riegrova a Pod Horkou (na straně
u městského úřadu).
RŮZNÉ
Rada města Černošice
• bere na vědomí text Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu
„Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského
kraje“ a souhlasí s připojením města Černošice
k tomuto Memorandu;
• schvaluje Plán realizace pro změnu formy vítání občánků – Nové dítě = Nový strom.

Z 33. jednání Rady města Černošice ze dne 21. 11. 2011
Hluková studie
Rada města Černošice bere na vědomí hlukovou studii pro výhledový provoz na železniční trati
v úseku Praha-Smíchov – Beroun jako součást dokumentace pro její rekonstrukci, předloženou jejím zpracovatelem SUDOP PRAHA, a. s., po předběžném projednání s krajskou hygienickou stanicí
a souhlasí s navrženými protihlukovými opatřeními
na území katastru města Černošice, tj. snížením
hluku použitím pryžových bokovnic a bez použití
protihlukových stěn.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje
1. změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice:
- s účinností od 1. 1. 2012 zrušení oddělení
sociálních služeb Černošice na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- s účinností od 1. 1. 2012 zřízení nového odboru Dům s pečovatelskou službou, který přebírá
pravomoci zrušeného oddělení sociálních služeb Černošice
- s účinností od 1. 1. 2012 zřízení úseku dopravy na odboru územního plánování a stavebního
řádu
2. c elkový počet zaměstnanců zařazených do
Městského úřadu Černošice zůstává stejný
na počtu 195
3. n
 ový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 1. 2012;
• jmenuje s účinností od 1. 12. 2011 pí Renatu
Petelíkovou vedoucí Odboru technických služeb Městského úřadu Černošice.
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o potřebné úpravě smlouvy pro provozování vodohospodářské
infrastruktury tak, aby zohledňovala konkrétní povinnosti a odpovědnost mezi vlastníkem
a provozovatelem a ukládá vedoucímu odboru
investic a správy majetku zajistit služby odborného konzultanta pro poskytnutí poradenství při
přípravě smluvního dodatku ke smlouvě o provozování vodohospodářské infrastruktury;
• rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky od
firmy C.T.I eko, s. r. o., na zpracování projektové
dokumentace zateplení ZŠ Černošice, Komenského 77 vč. energetického auditu, která bude
sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP za cenu 68.000 Kč bez
DPH a ukládá odboru investic a správy majetku
zpracovat žádost o dotaci; schvaluje rozpočtové
opatření č. 17, kterým dojde k přesunu finančních prostředků v částce 81 600 Kč vč. DPH
v rámci běžného účtu pro pořízení projektové
dokumentace;
• rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky
společnosti CityPlan, s. r. o., v celkové ceně
295.000 Kč vč. DPH pro vypracování projektových dokumentací staveb dopravní a technické
infrastruktury v úsecích ulic V Habřinách, V Olšinách a Javorová;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc. č. 4894 (PK 216/8), 4688/4,
4653, 4716/1 a 4716/2, všechny v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
27.700 Kč; na pozemku parc. č.1785 v obci

•

•

•

•

•

a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč; na pozemku parc. č. 2174/1 v
obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč;
nesouhlasí s umístěním včelstev na pozemku města parc. č. 4090/10 u bývalé skládky
s ohledem na předpokládané využití pozemku
pro deponii separovaného stavebního materiálu
při plánované rekonstrukci místních komunikací
od roku 2012;
souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 3800/3
- ostatní plocha, neplodná půda o výměře 116
m2 a parc. č. 3800/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2, oba v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
cenu min. 500 Kč za m2 a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej předmětných pozemků;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č.
4688/4 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 3.000 Kč; na pozemku
parc. č. 626 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 2.500 Kč;
souhlasí se změnou termínu dokončení stavby
samostatného přivaděče vodovodu do Černošic v koordinaci s dokončením akce Radotín Viničky realizovanou Hl. městem Prahou;
souhlasí s navrhovaným postupem při podání
společné poptávky na dodavatele elektrické
energie u Českomoravské komoditní burzy
Kladno tak, že město Černošice bude hlavním
odběratelem a společnost Aquaconstult, spol.
s r. o., podřazeným odběratelem a schvaluje
uzavření Smlouvy o společném postupu při
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•

•

•

•

•

•

realizaci poptávky po elektřině s firmou Aquaconsult, spol. s r. o., jako podřazeným odběratelem;
souhlasí s cenovou nabídkou p. Hradeckého
ve výši 55.128 Kč vč. DPH na rekonstrukci spalinové cesty (komínu) v bytě č. 9 v Karlštejnské
ulici;
souhlasí s provedením takových úprav vodovodního řadu v Jičínské ulici, aby bylo možno
odkalovat horní tlakové pásmo a zlepšila se
kvalita vody v dolní části ulice za předpokladu
realizace opatření v r. 2012, z rozpočtu na uvedené období;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemky parc. č. 1801/1 a 1801/2
v Budějovické ul.;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemky parc. č. 2086 a 2087 v Kladenské ul.;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 1585/3 v Dobřichovické ul.;
souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN a demontáží stávajícího vedení v ulicích Šeříková, Jasmínová, Zahradní a Zd. Lhoty
a žádá ČEZ, a. s., o odkoupení 18 sloupů, na
kterých je instalováno vedení veřejného osvětlení;
souhlasí s umístěním pilířku HUP pro pozemek
parc. č. 2864/1 na pozemku města PK 718/2
v Mokropeské ulici pod podmínkou, že pilířek
bude vybudován s ohledem na vedení stávajících sítí tak, aby byl umístěn co nejblíže k oplocení přiléhajícího pozemku;

• souhlasí s provedením terénních úprav pro vybudování vjezdu na pozemek parc. č. 2747/6
v ulici Na Vápenici podle předloženého návrhu;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemcích
parc. č. 3830/7, 3830/30 a 3830/31 v oblasti Habřiny, neboť nejsou splněny podmínky
regulačního plánu pro lokalitu V Lavičkách;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 3830/3 v oblasti Habřiny, neboť nejsou splněny podmínky regulačního plánu pro
lokalitu V Lavičkách;
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o dílo
uzavřené dne 10. 7. 2005 mezi městem Černošice a Farní charitou Neratovice, jejímž předmětem je trvalé poskytování služeb připojení
k Internetu k 14. 4. 2011;
• schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku a ukládá starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu;
• schvaluje Smlouvu o užívání prostranství;
• schvaluje Dodatek č. 1 k Zřizovací listině Základní umělecké školy Černošice, okres Prahazápad, kterým se doplňuje možnost vykonávat
doplňkovou činnost organizace;
• souhlasí s uzavíráním nájemních smluv na pronájem prodejních stánků ve vlastnictví města
Černošice za cenu 500 Kč/den (vč.DPH) a pověřuje vedoucí Odboru technických služeb MěÚ
Černošice podepisováním nájemních smluv na
pronájem prodejních stánků;

• schvaluje úhradu faktury č. 1201100695 ve
výši 91.934 Kč z nepřímých nákladů projektu
z OP LZZ „Zlepšení kvality procesního řízení
a strategického managementu města Černošice", reg. č. CZ.1.04/4.1./01/53.00083.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje navržené
rozpočtové opatření v ZUŠ Černošice – převod
90.000 Kč z DPP na platy.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje nákup projektoru s držákem a promítacího plátna pro DPS včetně montáže na základě výsledku výběrového řízení
v GEM dle nabídky Hi-Tech, spol. s r. o.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup 1 000 ks dvoukomorových
pytlů na protipovodňovou ochranu města a plničky pytlů v celkové ceně do 25.000 Kč včetně DPH;
• souhlasí s finančním příspěvkem Římskokatolické farnosti Třebotov na rekonstrukci kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve výši 100.000 Kč;
• souhlasí s doplněním usnesení č. R/31/33
/2001 o text: "Materiály určené k vyvěšení je
třeba doručit na úřad, který vyvěšení zajistí.";
• souhlasí se zařazením Májových slavností
a Mariánské pouti organizovaných městem
v roce 2012 do grantového řízení, v němž je
žadatelem na ROPU Střední Čechy obec Zadní
Trebaň.

Z 34. jednání Rady města Černošice ze dne 5. 12. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o skutečnostech
zjištěných při prohlídce pozemků č. 3428,
3427/1 a 3426 provedené z pozemku veřejného prostranství, konstatuje že pozemek
č. parc. 3427/1 v k. ú. Černošice je oplocen,
přístup na něj z pozemku veřejného prostranství je zamezen stavbou oplocení s uzamčenými
vrátky na pozemku č. parc. 3428, což znemožňuje vstup na pozemek města a provádění
jeho údržby a ukládá odboru investic, aby na
základě zjištěných skutečností informoval vlastníka pozemků č. parc. 3428, 3426, 3425,
které obklopují pozemek ve vlastnictví města
č. 3427/1, že město bude požadovat odstranění stavby oplocení, umožnění trvalého vstupu
na pozemek 3427/1 k provádění jeho údržby
odstraněním uzamykatelné zábrany z pozemku
veřejného prostranství a majetkoprávní vyřešení
neoprávněného užívání městského pozemku
pro přístup k pozemkům č. parc. 3425 a 3426
a ukládá oddělení stavebního úřadu, aby uskutečnil kontrolní prohlídku za účelem zjištění
umožnění přístupu města na pozemek č. parc.
3427/1 a k prověření oprávněnosti realizovaných staveb oplocení dotčených pozemků znemožňujících přístup na městský pozemek;
• souhlasí se stavbou oplocení pozemků
parc. č. 1336 a 1337 v Erbenově ul.;
• souhlasí se změnou užívání části 1. NP objektu
č. p. 507 v ul. Ke Hřišti jako tiskárny;
• souhlasí se stavbou zahradního domku, přístřešku pro automobily a oplocení na pozemku
parc. č. 1682/71 ve Slunečné ul.;

• souhlasí s provedením protihlukových úprav
skateparku na pozemku parc. č. 5474/2 v ulici
Na Drahách;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 1682/157; s připojením pozemku parc.
č. 1682/157 na pozemní komunikaci v Jitřní ulici; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku
parc. č. 4096/1 (PK 731/2) v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 2.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 1694/18
a 1695/3 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč; na pozemku
parc. č. 1037 a PK 661/8 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 16.000 Kč;
• souhlasí se stavbou oplocení pozemku
parc. č. 2704/32 mezi sousedícími pozemky
parc. č. 2704/1 (Táborská ulice), 2704/31
a 2704/33 podle dokumentace předložené
dne 16. 11. 2011; toto usnesení není souhlasem s uličním oplocením do Chebské ulice;
• souhlasí s ukončením nájmu bytu v budově
č. p. 404 ve Střední ulici k 31. 1. 2012;
• ruší usnesení č. R/31/30/2011 ze dne
24. 10. 2011, odst. II a souhlasí s uzavřením
nové nájemní smlouvy o nájmu bytu v budově
č. p. 999 v Srbské ulici na dobu určitou do
31. 12. 2012;
• rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky fir-

my Z. Anděl, IČ: 43038204 pro rekonstrukci
bytu v přízemí objektu DPS č. p. 1805 za celkovou cenu 67.580 Kč (není plátce DPH);
• souhlasí
1. s nabídkou p. Synka a p. Vlacha na zpracování zadání pro architektonickou soutěž řešení
prostoru v okolí kostela v Komenského ulici
za cenu 20.000 Kč bez DPH
2. s oslovením tří projekčních týmů pro zpracování studie architektonického řešení prostoru
kolem kostela v Komenského ulici s tím, že
cena za jednu studii bude 20.000 Kč bez
DPH, za dopracování vybrané studie k realizaci 30.000 Kč bez DPH a cena za autorský
dozor bude v hodinové sazbě 650 Kč/hod.;
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu „Poskytnutí projektových a inženýrských služeb na akci Černošice – intenzifikace
ČOV“ a ukládá starostovi vyhlásit tuto veřejnou
zakázku;
• souhlasí s rozšířením vjezdu k pozemku s RD
č. p. 441 v ulici Dr. Janského přes stávající povrchovou vodoteč podle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve
výši 152 tis. Kč z fondu odměn na pokrytí nároků na platy a odstupné pro zaměstnance MŠ;
• ukládá vedoucí finančního odboru informovat
ředitelku MŠ Karlická pí Janovskou o rozhodnutí rady města a ředitelce MŠ Karlická provést
odvod z investičního fondu ve výši 344.260 Kč
na účet zřizovatele.
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti RUMPOLD – P, s. r. o., s nabídkovou
cenou 6.361.280 Kč bez DPH ročně v rámci
nadlimitní veřejné zakázky "Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu – Černošice";
• schvaluje podání žádosti o dotaci na revitalizace stromů na hřbitově v Mokropsech a Černošicích ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2012 a závazek podílet
se na spolufinancování této akce;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na doplnění herních prvků k základní škole Černošice
ze Středočeského fondu sportu, volného času
a primární prevence v roce 2012 a závazek spolufinancování této akce;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na generální opravu čerpadla, nádrže na vodu a všech

požárních armatur na vozidle CAS 24 Liaz ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v roce 2012 a závazek spolufinancování této akce.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy o technické podpoře na dobu neurčitou
mezi městem Černošice a společností VITA software, s. r. o., za cenu na jedno čtvrtletí ve výši 5 %
ceny licencí software.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice
• souhlasí s podáním žádosti o vybudování atletické rovinky 50 m s doskočištěm do dálky
12 m doběh 3 dráhy/65, a to z Fondu sportu,
volného času a primární prevence KU.;

• nesouhlasí s návrhem OŠKCR na rozšíření
plakátovacích ploch o 1,2 až 2,2 m na šířku
dle konkrétní situace dané plakátovací plochy
a souhlasí se zřízením plakátovací plochy pro
OŠKCR ve venkovní čekárně na černošickém
nádraží.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 10. jednání komise sociální a pro péči o seniory
ze dne 16. 11. 2011 a souhlasí s přidělením volného tísňového tlačítka a ukládá městské policii
instalaci tísňového tlačítka a napojení na tísňové
volání.
RŮZNÉ
Rada města Černošice rozhoduje, že sloupy
veřejného osvětlení nebudou pro účely umisťování
reklamních poutačů nadále pronajímány.

Z 10. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 3. 11. 2011
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí předložený návrh řešení
změny využití plochy „ZS plochy zemědělské
- plochy zahrad a sadů“ na plochu bydlení v rodinných domech v ulici Akátová na pozemku
č. parc. 3759 a 3758 v k. ú. Černošice a doporučuje zpracovateli prověřit možnost jeho
zapracování do návrhu do 1. změny ÚP Černošice;
• stanovuje funkci starosty města Mgr. Filipa
Kořínka, která byla změněna na funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města
s účinností od 1. 10. 2011;
• schvaluje provozní příspěvek MŠ Vápenice pro
rok 2011 v navržené výši (400 tis. Kč);
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (část souboru RO), 9, 11 a č. 12;
• souhlasí
1. s přijetím úvěru od České spořitelny, a. s.,
ve výši 1.722.000 Kč na financování vybavení městské policie
2. s přijetím kontokorentního úvěru od České
spořitelny, a. s., ve výši 4.000.000 Kč
3. s e změnou podmínek úvěru na MŠ Vápenice (Pod Ptáčnicí)
4. s ukončením stávající smlouvy o kontokorentním úvěru č. 128-029-10 ze dne
22. 12. 2010 k datu podpisu nové smlouvy
o úvěru
a schvaluje předložené návrhy smluv a dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10272/11/
LCD na výstavbu mateřské školy v ulici Pod
Ptáčnicí;
• mění své usnesení č. 11/6 z 6. zasedání
zastupitelstva města z 28. 4. 2011 – souhlasí s celoročním hospodařením města za rok
2010 a schvaluje závěrečný účet včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez
výhrad;
• mění usnesení č. 3/5 z 5. schůze zastupitelstva města ze dne 31. 3. 2011, a to na znění
uvedené v odstavci II. až IV. tohoto usnesení
a schvaluje schodkový rozpočet pro rok 2011
dle předloženého návrhu; konstatuje, že pro
krytí schodku bude použito čerpání finančních
prostředků z dříve uzavřených úvěrových smluv
a schvaluje poskytnutí příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím v navržené výši;
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• bere na vědomí informace o plnění rozpočtu
za 3. čtvrtletí 2011;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku č. parc.
2624/7 o výměře 28 m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace – v obci a k. ú. Černošice,
zapsaném v katastru nemovitostí vedeném KÚ
pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000, od ÚZSVM,
a to smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí;
• schvaluje nabídku na koupi pozemku parc.
č. 97/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a stavby garáže na tomto pozemku
za cenu 3.000 Kč za m2 pozemku a pozemku
parc. č. 98/2 – zahrada o výměře 269 m2,
v případě severní části pozemku zatíženého
věcným břemenem vedení energetické soustavy, která tvoří 30 % z celkové výměry 269
m2 za cenu 1.500 Kč za m2 pozemku, v případě nezatížené části pozemku tvořící 70 %
z celkové výměry 269 m2 za cenu 3.000 Kč
za m2 pozemku, všechny v obci a k. ú. Černošice zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
a k. ú. Černošice na LV 10001;
• souhlasí se záměrem směny části pozemku
parc. č. 2686/31 o výměře 78 m2 v obci a k. ú.
Černošice za část pozemku parc. č.2686/15
o výměře 78 m2 v obci a k. ú. Černošice;
• schvaluje nabytí ideální jedné čtvrtiny pozemků parc. č. 396/7 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 786 m2 a parc.
č. 396/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o celkové výměře 588 m2, oba v obci a k. ú.
Černošice zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ
pro obec a k. ú. Černošice na LV 10139,
v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě
budoucí kupní;
• schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 3791 – ostatní plocha, neplodná půda
o celkové výměře 261 m2 za cenu min. 500 Kč
za m2
• schvaluje poskytnutí částky vyměřené správcem daně ve výši 20.699 Kč, jako náhradu
za daň z převodu pozemku parc. č. 4271/56
v k. ú. Černošice na základě smlouvy darovací
a následné dohody o úhradě nákladů;

• schvaluje záměr prodeje části pozemku PK
716/1 o výměře 52 m2 v obci a k. ú. Černošice zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
a k. ú. Černošice na LV 10001 za cenu minimálně 3.000 Kč za m2;
• revokuje své usnesení ve věci prodeje pozemku parc. č. 97/2 a pozemku parc. č. 98/2 –
lokalita Na Poustkách a schvaluje prodej
pozemku parc. č. 97/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 15 m2 a stavby garáže
na tomto pozemku za cenu 3.000 Kč za m2
pozemku a pozemku parc. č. 98/2 – zahrada o výměře 269 m2, v případě severní části
pozemku zatíženého věcným břemenem vedení energetické soustavy, která tvoří 30 %
z celkové výměry 269 m2 za cenu 1.500 Kč
za m2 pozemku, v případě nezatížené části pozemku tvořící 70 % z celkové výměry 269 m2
za cenu 3.000 Kč za m2 pozemku, všechny
v obci a k. ú. Černošice zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na LV
10001 panu Znamenáčkovi;
• schvaluje dle ustanovení § 85 odst. j), zákona
č. 128/2000 Sb., obecního zřízení v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou
o poskytnutí dotace ve výši 9.544.166,32 Kč
a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
3.620.201,68 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Rekonstrukce ulice Komenského, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/58.01231;
• schvaluje předložené veřejnoprávní smlouvy
s obcemi Dolní Břežany, Ohrobec a ZlatníkyHodkovice;
• schvaluje nákup radarového měřiče rychlosti
RAMET AD9 C včetně vozidla Škoda Octavia
1.8 TSI pro jeho umístění a souhlasí s financováním tohoto nákupu formou úvěru od České
spořitelny, a. s., předloženého finančním odborem MěÚ Černošice a ukládá řediteli městské policie p. Dušičkovi zajistit nákup radarového měřice RAMET AD9 C u firmy RAMET,
a. s., a vozidla Škoda Octavia 1.8 TSI prodejce
Auto Dobrovolný Jihlava.

z radnice

Z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 1. 12. 2011
Zastupitelstvo města Černošice
I. schvaluje
- návrh starosty města na využití dodatečného výnosu z daně z nemovitosti na investice do veřejné infrastruktury a občanské
vybavenosti prostřednictvím úvěru, jehož
splátky budou kryty dodatečným výnosem
této daně od roku 2012
II. stanovuje
- maximální výši úvěru pro rok 2012 na 40
mil. Kč a souhlasí se záměrem investovat
tuto částku do rekonstrukcí poškozených
a prašných průjezdných komunikací ve
městě a související technické infrastruktury
III. ukládá
1. Radě města Černošice
- zajistit výběrová řízení na úvěr, zpracování
projektové dokumetace, stavební práce a
další činnosti potřebné k naplnění záměru dle bodu II
Termín: 31. 12. 2011
2. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
- předložit vyhodnocení investic v roce 2012
a návrh na pokračování realizace záměru
rekonstrukce a výstavby komunikací a občanské vybavenosti v letech 2013–2014
Termín: 31. 12. 2012
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: p. Hendrych, p. Hlaváček, p. Hradilek,
pí Kalousková, p. Kořínek, p. Kratochvíl,
p. Kraus, p. Müller, p. Otava, pí Paříková,

p. Prskavec, p. Stádník, p. Ticháček, p. Tichý,
p. Wolf, p. Zmatlík
proti: sl. Goldová, pí Göttelová, p. Rech,
pí Mašatová, p. Strejček,
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Černošice:
• vydává
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 6/2011, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2009 o ochraně veřejného
pořádku a ukládá Radě města Černošice
vydat pravidla pro umisťování informací na
plakátovacích plochách města;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Základní umělecké školy Černošice, okres
Praha-západ;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 16 a ukládá finančnímu odboru zajistit zapracování
rozpočtového opatření do měsíční uzávěrky 11/2011;
• schvaluje rozpočtové provizorium pro rok
2012 a stanovuje pravidla rozpočtového
provizoria uvedená v příloze usnesení;
• schvaluje smlouvu o bezúplatné spolupráci
mezi městem Černošice a Středočeským
krajem při realizaci projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji";
• revokuje usnesení č. Z17/10/11/2011
z 10. zasedání zastupitelstva města dne
3. 11. 2011 a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu s obcí Dolní Břežany
o poskytování služeb městské policie;

• schvaluje prodej pozemků parc. č. 3800/3
- ostatní plocha, neplodná půda o výměře
116 m2 a parc. č. 3800/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2, oba
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice panu Jindřichu Pokornému za
cenu 500 Kč za jeden metr čtvereční.
Jmenovitý zápis hlasování k prodeji pozemků
parc. č. 3800/3 a 3800/4:
pro: pí Göttelová, p. Hendrich, p. Hlaváček,
p. Hradilek, pí Kalousková, p. Kořínek,
p. Kratochvíl, p. Kraus, p. Müller, pí Paříková,
p. Rech, p. Tichý, p. Zmatlík
proti: pí Mašatová, p. Stádník
zdržel se: p. Prskavec

Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

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

Komenského ulice se po letech dočká nového povrchu
Jedna z páteřních komunikací, vedoucí do historické části našeho města, připomíná spíše „tankodrom“. Letos se ale všem obyvatelům, kteří Komenského ulicí
jezdí, uleví.
Město totiž v roce 2011 zažádalo o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Čechy ("ROP
Střední Čechy") na rekonstrukci této páteřní
komunikace vedoucí k hospodářsky významným objektům, což bylo podmínkou účasti
v rámci uvedené dotační výzvy. Po dlouhých
měsících netrpělivého čekání na vyhodnocení
námi podané žádosti jsme se dočkali. Projekt
rekonstrukce Komenského ulice byl Úřadem
regionální rady vybrán k financování.
Od železničního přejezdu až ke škole
V rámci získané dotace se zrekonstruuje
Komenského ulice v úseku od železničního
přejezdu až k základní škole, tzn. ke křižovatce s ulicí Na Poustkách. Součástí stavby
bude i rekonstrukce poničeného úseku Jansovy ulice, otočka a zastávka pro školní autobus, výstavba nového chodníku v celé délce
rekonstruovaného úseku, výstavba nového
vodovodu od základní školy do ulice Jansova
a rekonstrukce dešťové kanalizace v celém
úseku.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou předpokládány ve výši 16.398.200 Kč. Z toho
jsou způsobilé výdaje ve výši 13.164.368 Kč

a nezpůsobilé výdaje ve výši 3.233.832 Kč.
Spoluúčast města rovnající se 27,5 % činí
6.854.033 Kč, prostředky dotace tvoří částku 9.544.166 Kč.
Kdy se začne
V současné době je podepsána smlouva
o poskytnutí dotace a podle schváleného
harmonogramu poskytovatelem dotace se
začalo se zadávacím řízením na zhotovitele
stavby. Celý proces zadávacího řízení, který
musí být poskytovatelem dotace schválen,
vyvrcholí elektronickou aukcí pro výběr firmy,
která bude stavbu provádět. Bude to poprvé,
kdy město vyzkouší soutěžit i stavební práce
formou elektronické aukce.
Samotné práce by měly začít v průběhu jarních měsíců a budou probíhat na etapy tak,
aby byla ulice průjezdná vždy po jednotlivých
úsecích. Na webových stránkách města je
pod odkazem http://www.mestocernosice.
cz/projekty-a-dotace/ k dispozici projektová
dokumentace vč. uzavírek podle jednotlivých
etap stavby.
Architektonická soutěž
Počátkem prosince rada města schválila

spolupráci s architektem Ondřejem Synkem.
Ten pomůže připravit zadání pro architektonickou soutěž, jejímž cílem bude navrhnout
kvalitní provedení celého veřejného prostoru
staré návsi a okolí kostela. Současná projektová dokumentace k rekonstrukci totiž
obsahuje pouze standardní asfaltovou ulici
a chodník ze zámkové dlažby, ale tento centrální prostor města si zaslouží více.
Poté budou osloveny tři projektové týmy,
z nichž se vybere ten, jehož studie bude pro
město nejzajímavější. Vítězný tým poté studii
dopracuje do podoby pro realizaci stavby.
Vhledem k finančním možnostem města
se počítá s rozdělením úpravy staré návsi
do dvou etap. První etapa se bude bezprostředně dotýkat prostoru, s jehož rekonstrukcí počítá již současný projekt, tedy tam kde
je již dnes komunikace nebo chodník.
Druhá etapa se bude zabývat úpravami dosud nezpevněných či neudržovaných a zanedbaných prostorů kolem kostela k podchodu
pod tratí, místy proti kostelu, kde jsou dnes
nevzhledná kontejnerová stání a prostorem
kolem pomníku i částí ulice Jansova. Finální
podoba prostoru by měla umožňovat nejen
automobilovou a pěší dopravu, ale i pořádání
kulturních akcí, měla by být doplněna mobiliářem a vhodnými sadovými úpravami.
Jiří Jiránek
odbor investic a správy majetku
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Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor investic a správy majetku
Odbor investic a správy majetku zajišťuje všechny potřebné agendy pro fungování
města. Do činnosti tohoto odboru spadají veškeré investice do majetku města, do
jeho správy a v některých případech i do jeho údržby. Odbor investic a správy majetku rovněž předkládá žádosti občanů související s potřebou investic do městské
infrastruktury i soukromých investic na území města k projednání stavební komisi
a radě města, která o nich rozhoduje. Odbor má celkem 9 zaměstnanců, z toho tři
vykonávají dělnické profese při správě vodovodů a kanalizací.
Kdy se na odbor investic a správy majetku
musíte obrátit?
Chcete dělat přípojku, vydláždit si vjezd
ke své nemovitosti, uskladnit materiál na
pozemku, který je veřejný nebo chcete na
svém pozemku postavit dům, kůlnu, garáž,
zpevněné plochy, plot či bazén?
Pokud hodláte postavit jakoukoliv stavbu ať
již na svém, nebo na veřejném pozemku, musíte se předtím, než požádáte o povolení stavební úřad, obrátit na odbor investic a správy
majetku. Když ke stavbě musíte využít i veřejný
pozemek např. k provedení přípojek, sjezdu
z komunikace či úpravám veřejného pozemku, je třeba znát přesný rozsah jeho záboru
a poté i dobu, kdy bude veřejný pozemek potřeba k účelům stavby využít, aby bylo možné
uzavřít příslušnou smlouvu o užívání veřejného
prostranství, neboť každé jeho využití je zpoplatněno podle druhu stavby nebo prováděné
činnosti. Výše poplatku se řídí vyhláškou města o místních poplatcích a závisí na rozsahu
a době, kdy má být veřejný pozemek užíván.
I se záměrem jakýchkoliv staveb na svém
pozemku, musíte navštívit náš odbor před
tím, než požádáte na stavebním úřadě. Město
musí být totiž ze zákona o většině záměrů na
jeho území informováno a je rovněž účastníkem všech územních řízení pro umisťování
staveb v celém katastru města. Odbor investic
a správy majetku všechny tyto žádosti předkládá k projednání stavební komisi a radě města,
která je posuzuje. Náš odbor rovněž připravuje plánovací smlouvy pro stavebníky, kteří
hodlají postavit stavbu, jíž vzniká nová bytová
či nebytová jednotka i plánovací smlouvy pro
developery, kteří ve městě budují stavby veřejné technické a dopravní infrastruktury.
V každém případě si nejprve musíte nechat
zpracovat studii svého záměru či jednoduchý
projekt, z kterého je záměr možné posoudit
zejména s ohledem na jeho urbanisticko-architektonické ztvárnění, velikosti zastavěných
a nezastavěných ploch či záboru veřejného
pozemku, pokud k němu má v souvislosti se
stavbou dojít. Rozsah studie či projektu je
specifikován v žádosti o vyjádření města, která
je k dispozici i na webových stránkách.
Chcete si pronajmout či koupit městský pozemek?
Pak je třeba kontaktovat náš odbor, kte12

rý radě města předkládá návrhy na nájem či
koupi pozemků ve vlastnictví města, připravuje záměry prodeje, smlouvy a ostatní agendu.
Rada rozhoduje o nájmech pozemků, posuzuje záměr jejich prodeje či koupě a zastupitelstvo o dispozici s majetkem rozhoduje.
Dostavěli jste rodinný dům a potřebujete
číslo popisné?
Pokud stavební úřad v souhlasu s užíváním
stavby, kolaudačním souhlasu či kolaudačním
rozhodnutí nestanovil městu povinnost přidělit
stavbě číslo popisné, musíte o něj na našem
odboru požádat. V případě, že to za Vás učinil
stavební úřad, pak je třeba jen doložit geometrický plán se zaměřením stavby a poté Vám
bude vystaven doklad o jeho přidělení s informacemi o tom, jak má číslo vypadat, aby jste
si u výrobce mohli objednat tabulku s uvedením čísla popisného. Pokud jste po projednání
se stavebním úřadem odstranili stavbu, která
měla číslo evidenční či popisné, je třeba požádat náš odbor o odebrání takového čísla.
Vznikla Vám škoda na automobilu závadou
ve sjízdnosti místní komunikace, uklouzli
jste na chodníku, který nebyl uklizen podle
plánu zimní údržby a stal se Vám úraz?
Obraťte se na náš odbor, který vyřizuje
agendu související s pojištěním města. Připravuje ve spolupráci s odborem technických
služeb podklady k pojistné události, jejíž vznik
hlásí pojišťovně a komunikuje s ní do vyřešení
případu.
Potřebujete výpis z katastru nemovitostí,
z trestního rejstříku, konverzi dokumentu
z datové schránky?
Náš odbor zajišťuje i agendu kontaktního
místa CzechPoint, pomocí něhož lze bez dlouhých front a čekání na několika úřadech získat
potřebné dokumenty.
Co dalšího má odbor investic a správy majetku na starosti?
Kromě výše uvedených agend, které zajišťuje přímo pro občany našeho města, má náš
odbor na starosti veřejné osvětlení ve městě,
jehož správu a údržbu vykonává společnost
ELTODO Citelum, s. r. o., vodovod a kanalizaci, jehož správu vykonává společnost AQUACONSULT, s. r. o. Poruchy veřejného osvětlení hlásí občané přímo dispečinku společnosti

ELTODO na tel. 800 101 109 a poruchy vodovodu či kanalizace se hlásí pracovníkům odboru investic a majetku vykonávajícím činnost
správy vodovodů a kanalizací na tel. 602 324
785. Odbor investic a správy majetku zajišťuje
agendu související s investicemi do veřejného
osvětlení, investicemi, opravami a údržbou vodovodů a kanalizací.
Odbor investic a správy majetku zajišťuje
veškerou agendu související s veřejnými zakázkami, žádostmi o dotace či příspěvky do
investic města, zejména komunikací, parkovišť, chodníků, cyklostezek, budov a pozemků
města, sítě vodovodu a kanalizací, veřejného
osvětlení od definice záměru, přes projektovou přípravu, jeho projednání s orgány veřejné
moci i orgány města, majetkoprávní vypořádání až po samotnou realizaci, její kontrolu, přebírání a řešení reklamací. Náš odbor také zajišťuje podmínky pro investice developerů do
městské infrastruktury, podílí se na smluvním
zajištění jejich investic, které jsou po dokončení předávány městu, jimi budované stavby
kontroluje a přebírá. Náš odbor však nezajišťuje údržbu místních komunikací, chodníků,
dešťové kanalizace, městského mobiliáře a jejích drobné opravy. Tyto činnosti zajišťuje pro
město odbor technických služeb. Náš odbor
rovněž spravuje bytový a nebytový fond města.
O použití finančních prostředků na jednotlivé
investiční akce nerozhoduje odbor investic
a správy majetku, ale orgány města – rada
a zastupitelstvo.
Oblast investic je pro město jedna z nejdůležitějších, ale také z nejnákladnějších činností,
které vykonává. Vzhledem k velmi omezeným
rozpočtovým možnostem našeho města, bohužel není vždy možné uspokojit všechny potřeby investic do městské infrastruktury. Budeme rádi, pokud Vám budeme moci pomoci
s řešením Vaší žádosti či problému, s kterým
se na nás obrátíte.
Přejeme Vám šťastný vstup do nového roku,
od kterého si slibujeme, že nám všem přinese
kromě obyčejných radostí a starostí i několik
kilometrů opravených komunikací v našem
městě.
Jiří Jiránek
odbor investic a správy majetku
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

!! POZOR ZMĚNA !!
Upozorňujeme,
že 6. 1. 2012
budou na webu města
vyhlášeny granty
pro rok 2012
pro oblasti kultura,
práce s mládeží
a sociální.
Žádosti budou přijímány
do 10. 2. 2012.
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Můžeme zlepšit kvalitu ovzduší v Černošicích?
V říjnu a listopadu zasáhly převážnou část nižších a středních poloh naší republiky teplotní
inverze a s nimi spojené špatné rozptylové podmínky. Zhoršila se kvalita ovzduší a Černošice
nebyly vzhledem ke své poloze výjimkou. Sice
u nás žádnou měřící stanici nemáme, ale i kdybychom ji měli, tak by to kvalitě našeho ovzduší
příliš nepomohlo. Žádný výraznější průmyslový
zdroj v blízkém okolí není, s průjezdy motorových
vozidel toho asi moc neuděláme, a tak kvalita
ovzduší v Černošicích závisí především na naší
kázni a ohleduplnosti k druhým. Co si do ovzduší
vypustíme, to budeme i dýchat, a za inverzních
situací to platí dvojnásobně!
Převážná část majitelů rodinných domů používá k vytápění a ohřevu teplé vody zemní plyn,
tepelná čerpadla, případně elektřinu či lehké
topné oleje – zde problém není. Stále je však
mezi námi ještě dost spoluobčanů, kteří k vytápění používají pevná paliva či v krbových kamnech
spalují méně kvalitní měkké a často nedokonale
vysušené dřevo. A to raději nepředpokládám,
že někdy spalují i materiál, který vůbec palivem
není…! Pokud se tedy některá lokální topeniště
na zhoršené kvalitě lokálního ovzduší podílejí,
pak jde téměř výhradně o tato.
Po dokončení plynofikace města si majitelé
v mnoha starších domech ponechali původní
kotle na pevná paliva jako kotle záložní. Dnes,
kdy se ceny energií zvyšují, je řada z nich opětovně uváděna do provozu, protože pevná paliva
stále vycházejí nákladově nejvýhodněji. Starý kotel a celý spalovací systém, který byl léta mimo
provoz, však většinou již nemá parametry, které
by měl mít. Stejně tak je to se starým palivem,

které léta leželo ve sklepích. Hodně by pomohlo,
kdyby se majitelé domů s takovým „zdvojeným“
vytápěním používání pevných paliv při podzimních a zimních inverzních situacích, o kterých
média vždy informují, pokud možno vyvarovali.
Při nákupu nových pevných paliv by bylo vhodné si i mírně připlatit a koupit si palivo kvalitnější.
Při inverzích se totiž vzduch prakticky „nehýbe“
a převážné množství znečišťujících látek je z komína vypouštěno do zcela nejbližšího okolí majitelova domu… Svoji úlohu rovněž sehrává to,
jakým způsobem svůj kotel obsluhujeme, aby
docházelo k maximálně dokonalému spalování.
Z toho všeho plyne, že chceme-li mít v našem
městě přijatelnou kvalitu ovzduší, musíme se o ni
postarat především sami.
Jak nám k tomu může být nápomocna stávající legislativa? Zákon o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb. říká, že jakékoliv topeniště
v rodinném domku je tzv. malým stacionárním
zdrojem znečišťování, ve kterém jeho provozovatel nesmí používat ke spalování jiná paliva,
než jsou pro daný kotel určena. Na požádání
zástupce orgánu ochrany ovzduší je každý povinen poskytnout informace o svém zdroji, o jeho
technickém stavu a vypouštěných emisích.
Tento zástupce sice nemá právo fyzické kontroly stavu kotle v rodinném domě, pokud kotel
není využíván výhradně pro podnikatelskou činnost (a těch je u nás určitě zcela zanedbatelný
počet), nicméně ale má právo po provozovateli
požadovat vysvětlení a informace o používaném
zdroji a jeho technickém stavu.
Jistá možnost postihu případného neukázněného spoluobčana však přesto existuje. Pro-

vozovatel zdroje je podle § 12, odst. 1, písm.
e) zákona o ochraně ovzduší povinen dodržovat
přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a nesmí kouřem a zápachem
obtěžovat osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti. Tuto povinnost má právo obec prostřednictvím pověřeného orgánu kontrolovat a za porušení této povinnosti může uložit pokutu ve výši 500
až 150 000 Kč (§ 40 zákona o ochraně ovzduší).
Stejný rozsah pokut lze uplatnit i v případě, že
provozovatel kotle bude ve svém zařízení spalovat jiné materiály, než pro dané zařízení určené.
A kdo takové právo kontroly vlastně má a jak ji
lze provádět? Kontrolu může provádět prakticky
kdokoliv, kdo je k tomu obcí pověřen, součinnost
mohou poskytnout i příslušníci městské policie.
Přípustnou tmavost kouře či obtěžování kouřem
či zápachem lze vcelku jednoduše zjistit a zdokumentovat a za tyto přestupky může obec, jako
orgán ochrany ovzduší vykonávající podle § 50
zákona o ochraně ovzduší správní činnost, případným provinilcům pokutu v uvedeném rozpětí
uložit.
Jsem přesvědčen, že relativně vyšší životní úrovni občanů Černošic by měla odpovídat
i vyšší úroveň myšlení a výrazně odpovědnější
přístup ke „společné věci“, kterou kvalita ovzduší
v našich dost specifických topografických podmínkách určitě je. A pokud by s tím někdo měl
problémy, pak by i stávající legislativa a hlavně
sankční možnosti mohly přístupy některých bezohledných spoluobčanů dost rychle změnit.
Jan Pretel
člen komise pro životní prostředí
a pořádek ve městě

A jak k tomu
přistoupí město?
V obecně závazné vyhlášce č. 2/2011 o ochraně veřejného pořádku v článku VII „Spalování některých materiálů“
město stanovilo tyto povinnosti:
a)	v otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních je zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál (např. shrabané listí ze zahrádek
a veřejných prostranství) s výjimkou suché dřevní hmoty
(dřevo)
b) na území města je zakázáno spalovat tuhé, kapalné
nebo plynné materiály, které nejsou určeny jako topné
médium pro výrobu tepla
c)	na území města se zakazuje spalovat v kotlích média,
pro které nebyly tyto kotle konstruovány.
Jak ve svém článku popsal pan RNDr. Pretel, má město právo kontroly obtěžování kouřem podle § 50 zákona
86/2002, o ochraně ovzduší a právo za porušení ukládat
pokuty. V případě, že občan spalováním nevhodného paliva neustále obtěžuje kouřem okolí svého objektu, město
uskuteční pověřeným pracovníkem spolu se zástupcem
Městské policie Černošice kontrolu tmavosti kouřové vlečky vycházející z komína pomocí Ringelmanovy stupnice.
Bude vyhotoven protokol z měření (případně i fotodokumentace), na základě kterého může být zahájeno správní
řízení s možností uložení pokuty 500 až 150.000 Kč.
Milena Paříková, členka rady města Černošice
milena.parikova@mestocernosice.cz
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Názory zastupitelů
Česká pošta uvažuje o přesunu své pobočky,
která v současné době již kapacitně nestačí,
a také prostory, v nichž se nachází, plně nevyhovují. Totéž se dá říci o městské knihovně
– prostory nejsou zcela ideální, není zde moc
místa, chybí studovna.... Jak by se měl podle
vás problém knihovny řešit?
● Karel Müller (Věci
černošické): Ačkoli veřejná
knihovna zní v době internetu
a krize čtenářstva tištěných médií jako anachronismus, mnoho
progresivních měst a obcí na
západ od našich hranic proměňuje městské knihovny v polyfunkční veřejné prostory, které na sebe nabalují množství
vedlejších funkcí a které umožňují nové formy
veřejné komunikace i posilují ty existující. Bylo
by podle mne bezvadné, pokud bychom se
v Černošicích pokusili o něco podobného.
Rozhodně jsem pro zachování veřejné knihovny a v rámci možností a plánovaných změn o její
modernizaci a přeměnu ve víceúčelový prostor
veřejné komunikace. Ostatně mám za to, že
městečko naší velikosti by užilo více takových
projektů, které by posilovaly kvalitu sociálních
vztahů, a tím i kvalitu života a veřejné správy
v naší obci.
● Veronika Goldová
(ODS): Já osobně mám pro
knihovny velkou slabost, bohužel teď již jen nostalgickou.
Větší knihovna se studovnou by
černošickým čtenářům velmi
prospěla, o tom není pochyb.
Problémem jsou a budou finance a zvolené
priority. Ostatně, tak je tomu vždy. První, co
mne v této souvislosti napadá, je přemístění
knihovny do „nové radnice“ v ulici Karlštejnská
(po zrekonstruování adekvátních prostor), a to

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání ...............................112
Policie ČR ..................................... 158
Lékařská pohotovost .................. 155
Hasiči . ........................................... 150
Městská policie Černošice
..................605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy............... 251 640 150
Pohotovost plyn...1239 a 475 209 328
Pohotovost voda...............602 324 785
Poruchy v el. síti...............840 850 860
Veřejné osvětlení.............. 800 101 109
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s možností posezení na přilehlé zahradě s knihou v ruce a kávou či čajem nejen pro čtenáře.
Obávám se, že tento můj rychlý nápad je a zůstane ještě hodně dlouho, asi navždy, v „oddělní knih“ sci-fi. Černošickou prioritou teď bude
na velmi dlouhou dobu asfalt, ale kdo ví, třeba
si taková procházka v létě po rozpálené nové
silnici najde mezi černošickými čtenáři své příznivce.
● Daniela Göttelová
(Věci černošické): Prostory,
v nichž se nachází městská
knihovna, určitě neodpovídají
významu, který mají knihy v našem životě, a potřebám černošických čtenářů. Prostory jsou
malé a zdravotně závadné. Knihovny bývají místem, kde se lidé setkávají, studují, používají internet, kde se mohou konat různé kulturní akce
menšího rozměru. Z variant, které jsme zatím
ve vedení města zvažovali, se mi jako nejlepší
jeví rekonstrukce přízemí vily na rohu Riegrovy a Karlštejnské ulice na knihovnu a kavárnu
(a současně odstranění plotu kolem vily a vytvoření parčíku v těchto místech).
●
Milada
Mašatová
(ČSSD): Myšlenka modernizace knihovny není nijak nová.
Již v minulosti byl vypracován
projekt na přebudování stávající knihovny, kde jsou velké,
dosud stavebně neupravené
prostory pod úrovní země. Knihovna tak měla
získat větší prostory, tak aby se tam mohly konat
i menší kulturní akce, různé besedy s autory,
čtení a podobně. Pak se ale do těchto prostor
dostala voda, byl problém také s plísněmi. Jako
mnoho dalších pěkných věcí, které byly vymyšleny, se tedy nakonec ani tento projekt nerealizoval. I když k městu, jako jsou Černošice, odpovídající knihovna bezpochyby patří. Vzhledem
k tomu, že město nyní bude velmi zatíženo dluhy
za rekonstrukci komunikací, bohužel nevěřím,
že se knihovny nebo také kulturního sálu v do-

hledné době dočkáme. A to přesto, že mnoho
lidí by občanskou vybavenost (která je také zahrnuta v usnesení ze zastupitelstva, kde se rozhodovalo o využití peněz vybraných ze zvýšení
daně z nemovitostí), kam knihovna či kulturní sál
patří, před asfaltováním preferovalo.
● Filip Kořínek (Věci černošické): Mojí představou je,
že by v budoucnosti knihovna
byla spojená s kavárnou (coby
pohodlnější studovnou), a to
v ideálním případě v přízemí budovy, v jejíchž dalších patrech
by fungoval v nových prostorech městský úřad
(i ten je dnes v naprosto nevyhovujících podmínkách). Tímto způsobem bychom dále přiblížili úřad občanům a občany úřadu, vznikl by
zajímavý veřejný prostor s aktivním komunitním
využitím. Protože spojení více městských funkcí
do jedné budovy je také nejefektivnější z hlediska nákladů (investičních i provozních), předložil
jsem tento záměr již neformálně k diskuzi radě,
investiční komisi i zvláštní pracovní skupině urbanistů, developerů a architektů. Nyní zamýšlíme připravit architektonickou soutěž, která by
koncept posunula ke konkrétním návrhům, a ty
následně představíme veřejnosti. Hledáme přitom takové řešení, které by město bylo schopno
financovat přeskupením svého stávajícího majetku – něco prodat, něco jiného za to postavit,
tj. bez přímých nároků na rozpočet města.
● Tomáš Hlaváček (Věci
černošické): Stávající prostory městské knihovny jsou
opravdu nevyhovující. Podle
mého názoru by nová knihovna
měla být součástí nové budovy
městského úřadu, která výhledově nahradí jeho stávající sídlo v Riegrově ulici. V současné době probíhá srovnání možných
variant pro její nejvhodnější umístění.
Pozn: V této rubrice oslovuje redakce s otázkou
vždy všechny zastupitele. Ostatní zastupitelé
neodpověděli.

Více prostředků pro rozvoj Černošic
Současná vláda se zavázala zmírnit rozdíl v daňových příjmech mezi „nejbohatšími“ městy
a „nejchudšími“ obcemi. Ministr financí Miroslav
Kalousek nedávno představil návrh, který tento
slib plní. Pokud se jej podaří prosadit, výrazně to
pomůže i obcím na Praze západ.
Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší
města v naší republice dostávají z daní 45 % výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To
mohou obyvatelé ostatních měst i lidé na venkově vnímat jako určitou nespravedlnost. Porovnejme daňový příjem jednotlivých měst na obyvatele – u Prahy se jedná o 33 tisíc, u Ostravy asi 20
tisíc, středočeské Kladno má už pouze 11 tisíc
a Příbram asi 8 tisíc ročně. Nejhůře jsou na tam
vesnice a města v pásmu 2000 až 10000 obyvatel, ty dostanou na obyvatele v průměru jen
6,8 tisíc korun ročně, což je i případ Černošic.
Cílem vlády a ministerstva financí je snížit tyto
propastné rozdíly na únosnou úroveň, kterou lze
považovat za obvyklou ve vyspělé Evropě. Navrhuje se tedy čtyřem největším městům příjmy

o trochu snížit a ostatním naopak přidat. V „nejchudší“ skupině obcí v pásmu 2000–10000
obyvatel by se průměrně přidalo 2,4 tisíce korun
na hlavu. To by například pro Černošice znamenalo 14 milionů korun v rozpočtu navíc, dohromady by mělo na sdílených daních 56,2 mil.
Kč. S touto částkou už lze uvažovat o rozšíření
kapacity školky, rozsáhlejší opravě chodníků,
silnic, rekonstrukci školy či o dalších investicích
potřebných pro rozvoj obce.
Domnívám se, že tato příležitost získat dodatečné prostředky do každoročních daňových
příjmů pro obce se nesmí promarnit. Získají
tak větší samostatnost při rozhodování a jejich
starostové nebudou muset jezdit pokorně „leštit
kliky“ na ministerstva do Prahy, aby sehnali nějakou tu dotaci. Zastupitelé obce znají potřeby
svých obyvatel lépe než úředníci v centru. Proto
je nutno, aby i opoziční poslanci zapomněli na
politikaření a vládní návrh podpořili.
Helena Langšádlová,
Místopředsedkyně TOP 09

z radnice

Typy občanských průkazů od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 budou na základě nabytí účinnosti novelizace zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydávány tyto typy občanských průkazů:

SMS rozhlas
do kapsy

Typ OP

Správní poplatek

Platnost, poznámka

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem

500 Kč

10 let,
5 let u občana mladšího 15 let

Napište SMS ve tvaru
„SMS rozhlas“
na telefonní číslo 777 081 532
a budete vždy v obraze
o dění ve městě.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

0 Kč
50 Kč u občana do 15 let

10 let,
5 let u občana mladšího 15 let,
obdoba stávajícího OP,
samotný OP bude podobného
provedení jako řidičský průkaz

Pokud uvedete i jméno své ulice,
budete dostávat upozornění
na odstávky elektřiny a vody
pouze ve vaší části města.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

100 Kč

Maximálně 6 měsíců

Žádosti o občanské průkazy a jejich vyzvedávání bude možné realizovat na okrese Praha-západ pouze na Městském úřadu Černošice, na pracovišti Praha 2, Podskalská 19, 1. patro
vlevo, případně na jakékoliv jiné obci s rozšířenou působností v jiném okrese (bývalé okresní
úřady). Nově je možné vydání občanského průkazu i občanům mladším 15 let. K žádosti
o občanský průkaz se nově nepřikládá fotografie, občan bude focen při podání žádosti. Další
informace budou umístěny na webových stránkách našeho úřadu.
Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti po celou dobu v nich vyznačenou!
Správní odbor Městského úřadu Černošice

Příklady zpráv ze SMS rozhlasu:
• Přerušení elektřiny 9. 11. od 7.30 do
15.00 – ul. Vrážská, Riegrova, Fügnerova, Karlická.
• Dnes galakoncert Golden Big Band Praha – Club Kino 20.30 hod.
• Předvánoční koncert skupiny Acoustic
Noise Band – restaurace U Mlynáře a Libuše 20. 12. od 20 h. Vstup zdarma.

Vzpomínka na milého člověka a jeho prastarý rod
Začátkem listopadu přišla smutná zpráva z dalekého kanadského Toronta, že 27. října 2011
zemřel pan Jan Steinský-Sehnoutka. Byl vnukem
Cyrila Bartoně z Dobenína, který v roce 1910
koupil zbraslavský velkostatek včetně zrušeného
cisterciáckého kláštera. K lesům, které obklopují
Černošice a které známe jako „Lesy Steinských,
s. r. o“ (pravděpodobně již změnily majitele), patřila i památkově chráněná lesovna Na Stráži u Třebotova a hájovna pod Roblínem.
Pan Steinský mne několikrát pozval do krásně
opraveného zahradního domku vedle bývalého
Národního výboru ve Střední ulici. Byla jsem tak
„drzá“ a požádala jsem ho, aby mne seznámil
s historií svého rodu, a on mi nejen vyhověl, úžasně o všem vyprávěl, ale navíc mi věnoval „Strom
života“ a od své manželky Jiřiny i její vyprávění,
která psala v Kanadě pro krajanské časopisy. Na
tato setkání s milým skromným člověkem nikdy
nezapomenu.
Historie rodu sahá do dávné minulosti, až do
doby panování Rudolfa II. První historicky doložený předek se narodil roku 1577 v Nízké Srbské
u Náchoda. Kraj to byl chudý, hornatý, a tak se
horalé kromě skromného hospodářství později
živili i tkalcovstvím a barvířstvím.
Novodobou historii rodu začal psát Josef Bartoň (1838–1920). Když mu vyhořela usedlost,
přestěhoval se svými deseti dětmi do Náchoda.
V tkalcovském oboru se vyučili 3 synové, Josef,
Ladislav a Cyril. Společně s otcem založili v Náchodě textilní závod, tkalcovnu, barvírnu a tiskárnu. Vybudovali zde postupně vyspělý textilní
průmysl, který dával obživu značnému počtu lidí
v chudém kraji. Vše bylo na svou dobu velice
moderně zařízené, jako první použili elektrický

z historie

Vodičkově ulici) a druhou Jaroslava
pohon, o děti pracus manželem Rudolfem Steinským-Sejících matek pečohnoutkou (rodiče zesnulého Jana). Ale
valy závodní školky,
psal se rok 1938 a nacistická okupace
zaměstnanci se strabyla za dveřmi.
vovali v závodních
Většina potomků Josefa Bartoně
jídelnách.
z Dobenína odešla před nacisty do
Otec Josef se
zahraničí, ale daleko horší bylo to, co
mimo činnost v obopřišlo po roce 1948. Téměř celý rod
ru věnoval i veřejnéodešel do kanadského Toronta, kde
mu životu, byl starosnašli nový domov a obživu. Dnes žijí
tou Náchoda a staral
potomci Bartoňů na všech pěti kontise o jeho zvelebení.
nentech.
Za to byl v roce 1912
Po roce 1989 jim byla většina majetpovýšen do dědičnéku vrácena. Také pan Steinský dostal
ho stavu rytířského
-- Rytířský erb Bartoňů -zpět majetek na levém břehu Beroun(dědí se po mužské
linii) s erbem a přídomkem „z Dobenína“ (Dobe- ky, ale trvale žil v Torontu. Do staré vlasti pravidelnín je historií opředený vrch v náchodském kraji). ně dojížděl dohlížet na hospodaření s majetkem,
Kromě rodinného sídla v Náchodě, zakoupil který chtěl předat potomkům. Během mnohaleté
zanedbaný zámek v Novém městě nad Metují, nemoci pana Steinského asi vše dopadlo jinak.
Jediný, kdo se vrátil do svého rodiště, zámku
který velkolepě opravil Dušan Jurkovič. Ten jsme
si prohlédli při jednom z výletů, které pořádá paní v Novém městě nad Metují, je bratranec pana
Steinského Josef Bartoň (nar. 1942). S ním se
Hradiská.
Syn Josefa Bartoně, Cyril, odešel z rodného zde usadila i jeho americká manželka a syn Mikraje a koupil zbraslavské panství. Byl to vlaste- chael. Ten původně přijel jen se porozhlédnout po
nec tělem i duší, hlásil se k mladočechům. Stal otcově rodné zemi (jeho 2 sestry zůstaly v Amerise členem společnosti pro dostavbu katedrály ce), ale zůstal, oženil se s českou dívkou Andreou
sv. Víta na Pražském hradě. Po jejím dokončení, a je otcem syna a dcery. Jen v této rodině se po
spolu s bratry Ladislavem a Josefem, nelitovali mužské linii dědí rytířský stav a mohou používat
peněz a nechali na památku svého otce vyzdobit přídomek z Dobenína. Že je českým rytířem bylo
v roce 1933 první kapli na levé straně od vchodu pro americké přátele velkým překvapením.
Rytířský erb Bartoňů je čtvrcený. V levé horní
do katedrály motivy z textilního průmyslu.
Cyril měl 3 dcery a syna (zůstal bez potomků). čtvrti je vřeteno a zkřížené člunky, v dolní pravé
Dcery dostaly věno a zbylo rozdělit zbraslavské čtvrti symbol české státnosti – lipová ratolest, ve
panství na 2 poloviny. Jednu dostala dcera Li- zbývajících polích český lev.
buše, provdaná Nováková (Variete u Nováků ve
Milena Křížová
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
6. 1.
12. 1.
14. 1.
15. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.
27. 1.
27. 1.

Česká zima – komponovaný pořad lidové poezie (lidové písně, pořekadla,
pranostiky, verše, vše doprovázené hudbou), divadelní spolek Gaudium
Stanislav Barek – kytarový recitál
Farní ples
Výprava na severní pól – pro děti v doprovodu dospělých, pořádá Sokol Černošice
LOS QUEMADOS a Adriano Trindade z Brazílie – moderní samba
Beseda s Borisem Hybnerem
TRAMTÁRIE aneb Pohádka o dobrodružné cestě za tajemstvím
Divadelní představení pro děti
GOP FEST 2012
Ples hokejistů – hudba DANCE BAND Mělník, bohatý program, tombola. Pořádá oddíl ledního hokeje Černošice. Od půlnoci bude mezi Lety a Černošicemi
zajištěna doprava. Rezervace vstupenek na tel. 777 986 087

17.30, DPS
20.00, koncertní sál ZUŠ, Střední ul.
13.30, Club Kino
Sraz 14.00, u bývalé MŠ na Vráži
(konec Husovy ulice)
20.00, Club Kino
16.00, DPS
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, restaurace PIVOTEL,
Lety u Dobřichovic

v okolí
14. 1.

Jaroslav Svěcený: Galakoncert strun
Koncert světoznámého houslového virtuosa

19.00, Praha-Radotín,
kulturní středisko U KORUNY

28. 1.

Michael Janík a Simona Klímová – koncert
Člen legendární dvojice Paleček & Janík, Michael JANÍK si k sobě si vybral písničkářku se skvělým hlasem – Simonu KLÍMOVOU. Jejich hudební program je
naplněn nejen duety a sólovými písničkami, ale i vtipným vyprávěním, čtením
krátkých povídek a básniček.

19.30, Dobřichovice, sál Dr. Fürsta

21. 1.

Fabiánkův pohádkový ples – maškarní pro děti i dospělé

15.00, Dobřichovice, sál dr. Fűrsta

7.–30. 1.

Děti objevují svět – výstava ilustrací Jiřího Staňka a básní Marka Řezanky
k dětské knize

Řevnice, kavárna Modrý Domeček

Vánoční slavnost
Zdobení vánočního stromu, koledy, pouštění lampionů štěstí, ohňostroj, tak vypadalo pondělní odpoledne 12. prosince v mateřské škole v Karlické
ulici.
Celá vánoční slavnost, kterou pořádá společně
MŠ Karlická a Sokol, se odehrávala na zahradě
školky. Děti si doma připravily ozdoby, kterými pak
společně s rodiči zdobily vánoční strom. Při tom
si všichni společně zpívali koledy za doprovodu
harmoniky paní Květy Hurťákové. Nechybělo ani
občerstvení. Paní učitelky a paní kuchařky s dětmi
napekly spoustu výborných vanilkových rohlíčků.

A děti přinesly na ochutnání také cukroví, které
pekly doma. K tomu se popíjel čaj a pro rodiče
i k Vánocům neodmyslitelně patřící svařák.
Když byl strom ozdobený, paní ředitelka Janovská ho slavnostně rozsvítila. Pak přišly na řadu
lampiony štěstí. Za každou třídu stoupal k oblakům jeden. Už to vypadalo na závěr slavnosti…
a najednou se nad školkou ozvaly rány. Všichni
se podívali nahoru a sledovali krásný ohňostroj.
Dětem zářily oči štěstím, přesně tak, jak to má
o Vánocích být.
Dana Jakešová

-- Při zdobení stromu se zpívaly koledy. --

3x FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Děti napekly vanilkové rohlíčky. --

-- Za každou třídu vystoupal k oblakům lampion štěstí. --
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Za Ladislavem Lešetickým
V doc. RNDr. Ladislavu Lešetickém, který zemřel 14. listopadu 2011 v 69 letech,
ztratily české přírodovědecké kruhy skvělého vědce a naše město výjimečně vstřícnou osobnost, plnou zájmu o místní dění.
FOTO: archiv rodiny Lešetických

-- Ladislav Lešetický --

Hlavní část svého odborného působení strávil
na katedře organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Věnoval
se organické syntéze a syntéze radioaktivně
značených sloučenin, což mu umožňovalo
bohatou spolupráci na řadě projektů dalších
biomedicínsky zaměřených ústavů. Na přírodovědecké fakultě byl při zrodu oddělení jaderné
chemie a poté i jeho vůdčí osobností. V posledních letech se zaměřil na oblast radiofarmak,
ve které se stal významným a vyhledávaným odborníkem. Jeho mladší kolega a přítel doc. Ing.
Stanislav Smrček ho charakterizoval jako vyni-

kajícího experimentátora, schopného vytvářet
nové nekonvenční přístupy, i jako výborného
pedagoga a skvělého přednášejícího, z jehož
laboratoře vyšly mnohé uznávané vědecké kapacity. Oceňoval jeho vysoce odborný a zároveň lidský přístup ke studentům a vyzdvihoval
i jeho aktivity, které daleko přesahovaly rámec
fakulty – například dlouholeté členství v Akademickém senátu Univerzity Karlovy nebo účast
v řadě diskusních fór, členství ve vědecké radě
ČVUT, fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
a zejména pak spolupráci s lékařskou fakultou
i prakticky se všemi vědeckými ústavy spojenými s oblastí jaderné chemie. Za nedocenitelné
považoval doc. Smrček také členství Ladislava
Lešetického v řešitelských týmech multidisciplinárních projektů, kde se zhodnotily jeho
znalosti oboru i široká orientace v biologických
a fyzikálních vědách.
V naší obci žil od roku 1965, kdy se přiženil
sňatkem s Věrou Lukášovou do starousedlické
mokropeské rodiny. S mokropeským životem
se naplno sžil a zájem o historii ho vedl také
ke sledování dávné mokropeské minulosti. Od
vzniku Černošického zpravodaje v roce 1991
patřil v malé redakční skupině tohoto nezávislého kulturně informačního časopisu po sedm
let jeho existence k jeho spolutvůrcům i autorům. Městu se věnoval přes své pracovní zatížení také jako zastupitel a člen komise životního
prostředí a bylo obdivuhodné, že si našel čas
k tomu, aby téměř od počátků kontaktů Černošic s Gerbrunnem a polskou Lešnicí sta-

Moderní výuka na černošické škole
Využívání interaktivních tabulí zcela jistě poNaší škole se podařilo získat peníze z evropských
vede ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, práce
fondů na celkovou modernizaci vybavení školy.
s ní totiž nabízí úplně nové možnosti.
V tomto roce jsme pořídili interaktivní tabule, dataprojektory i nové výukové programy. Pro žáky
Olga Bočková
I. stupně jsme koupili 5 tabulí, které jsou ovlázástupkyně ředitele ZŠ Černošice
dané dotykem, a pro II. stupeň 8 interaktivních
projektorů, kde se pro ovláFOTO: archiv ZŠ Černošice
dání používá speciální pero.
Takto moderně vybavených
učeben máme již 15.
Díky interaktivní tabuli se
může vizualizovat výuka – to
znamená, že dítě nejen vidí
ale může se i aktivně do výuky zapojovat. Učitelé si sami
vytvářejí tzv. DUMy (digitální
učební materiály) nebo mají
možnost vyučovat pomocí
interaktivní učebnice, což
je speciální výukový software, jenž umožňuje použití interaktivních materiálů
(jako jsou například obrázky, video či audio) přímo ve
-- Interaktivní tabule zkvalitňují a zatraktivňují výuku. -výuce.

nul u vzniku Spolku pro přátelství evropských
měst, jehož se posléze stal dlouholetým předsedou. Kontakty poté pokračovaly s francouzskými obcemi v kraji Calvados a zatím končily
podepsáním partnerské smlouvy s Themarem
v Durynsku. Bylo jeho zásluhou, že spolek dosáhl v zahraničí opravdového uznání. Podle slov
českých členů spolku i jejich kolegů ze zahraničních partnerských měst právě přátelská a srdečná povaha Ladislava Lešetického pomáhala
budovat vztahy se spřátelenými městy nejen na
oficiální, ale především na osobní rovině.
Kdo ho znali, sklánějí se s obdivem před tím,
jak do posledních chvil života vykonával své
poslání s nadšením, obdivuhodnou energií,
láskou k vědě, ke studentům i k pedagogickému působení. Pochopení a lásku nacházel ke
všem, kteří ho obklopovali. Odešel výjimečný
charakter a vzácný člověk.
Dana Hronková

Vážení a milí,
děkuji Vám za projevy soustrasti
i za účast na pohřbu mého manžela.
Dále děkuji všem, kteří nám pomohli,
nabídli pomoc a nebo na nás jen
mysleli v době pro nás velice těžké.
Věřte, že v takové chvíli to posiluje
a hřeje u srdce.
Ještě jednou děkujeme
Věra Lešetická
s rodinou

110 let
základní školy
v Komenského ulici
Na jaře roku 2012 uplyne 110 let od založení
základní školy v Komenského ulici v Černošicích. Abychom mohli připomenout a doložit
její historii, budeme vděčni všem, kteří nám
zapůjčí k okopírování jakékoli dokumenty
a fotografie týkající se života školy od jejích
počátků – staré fotografie žáků jednotlivých
tříd, jména učitelů, školní vysvědčení a další.
Úžasné by bylo i získání nějakých informací
o její předchůdkyni – staré malé škole v Komenského ulici.
Všechny doklady a fotografie v pořádku
vrátíme, případně je pan Petr Kubín nafotí
přímo na místě.
Děkujeme za pochopení
a podporu naší snahy
Renata Horešovská – tel. 251 510 858
Milena Křížová – tel. 251 641 451
Petr Kubín, fotograf – mobil: 602 669 864
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Krátké zprávy ze základní školy
• Skupinka žáků studujících francouzský jazyk
se zúčastnila výtvarně tvořivé soutěže pořádané Francouzskou ambasádou v Praze na
téma: Týden chutí – propagace konzumace
ryb a darů moře.
• Žáci školy zvolili z návrhů jednotlivých tříd
jméno nového školního časopisu. Většinou
hlasů byl vybrán titul: POD LAVICÍ. Autorem
návrhu je třída 9. A, jmenovitě žák Patrik Valenta. První číslo časopisu bude vydáno před
oslavou Ruce tleskejte Kryštofu Kolumbovi,
hlavním tématem pro první číslo byly vybrány
Vánoce a objevy Kryštofa Kolumba.
• V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné
olympiády s podtitulem V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení, olympiáda
byla zaměřena na vývoj platidel v historii a numismatiku. Školního kola se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a 9. ročníků. Nejvyšší počet
bodů získal Vratislav Šustr z 8. A a bude naši
školu reprezentovat v okresním kole.
• Dne 28. 11. 2011 proběhlo školní kolo
Olympiády v českém jazyce. Z 19 žáků 8.
a 9. ročníků měly nejlepší výsledky Petra Tichá z 8. B a Květa Jungmannová z 8. A. Obě
žákyně postupují do okresního kola.
• V okresním přeboru základních škol ve sportovních soutěžích jsme získali body za 2.
místo ve florbale chlapců kategorie 4.–5.
třída a za 4. místo v basketbalu jak dívek tak
chlapců v kategorii 8.–9. třída.
• Ve dnech 22., 24. a 25. 11. 2011 jsme navštívili se žáky 6. tříd oddělení Policie ČR na
Smíchově. Děti si mohly prohlédnout prostory pro práci policistů, prostory pro zadržené,
seznámily se s každodenní prací policistů na
stanovišti i v terénu a dozvěděly se odpově-

•

•

•

•
•
•
•

di na spoustu dotazů. 30. 11. a 8. 12. tutéž
akci absolvovaly obě osmé třídy.
Dne 1. 12. 2011 se děti ze 6. A a 6. C vypravily do Muzea hlavního města Prahy, kde
se staly na chvíli archeology. Seznámily se
s expozicí Praha v pravěku a pod vedením
průvodkyně vyplňovaly pracovní listy. Poté
se přesunuly do archeologické dílny, kde
poznaly metody archeologického výzkumu,
dokumentaci, laboratorní ošetření a datování
nálezů. Čekal na ně pravěký hrob, improvizovaná keramická laboratoř i dílna, v níž si
prakticky vyzkoušely mletí obilí kamennými
nástroji.
Listopad a prosinec proběhl ve školní družině ve znamení Vánoc. Děti si ozdobily stromeček vlastnoručně vyrobenými vánočními
ozdobami a vyrobily si adventní kalendáře,
do kterých jim vychovatelky nachystaly překvapení. V budově v Komenského ulici si
uspořádaly čertovskou diskotéku plnou tance a soutěží.
Ve dnech 13. a 14. prosince proběhne zkušební testování žáků 5. A a 9. A. Testování
provede ČŠI, která si nás vybrala jako pilotní
školu.
Byla instalována nová herní řada ve spolupráci s firmou Tomovy Parky. Na herní soustavu
byla poskytnuta sleva.
Žáci devátých tříd navštívili Scholu Pragensis
– přehlídku středních škol.
Provoz školní družiny ve dnech „volna ředitele školy“ je od 8 do 16 hodin v budově Pod
Školou. Nebude se vařit.
Velmi úspěšně proběhl první projektový den
– Jeden svět pro všechny. Žáci osmé třídy
navštívili školu pro nevidomé a zjistili, jaké to

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

je nevidět. Dokonce jezdili i na tandemu a vyzkoušeli si i přechody pro chodce s klapkami
na očích.
10. ledna 2012 uspořádáme Den otevřených dveří. Výuka na škole bude probíhat
podle rozvrhu. Od deseti do čtrnácti hodin
budou rodiče moci nahlédnout do výuky i do
prostor školy. Ve vchodu do školy budou dostupné příslušné propagační materiály, které
sponzorsky vyrobí firma Amostypo – jmenovitě pan Fořt. Děkujeme.
Byla podána komplexní žádost o dotaci
z Fondu primární prevence SK na stavbu rovinky a doskočiště pro žáky školy. V případě,
že bude schválena, je termín výstavby srpen
2012. Zároveň byly prodiskutovány s paní
Ing. Chautorovou i možnosti dalšího dovybavení školního dětského hřiště.
Škola navázala sponzorskou spolupráci
s ASČR. V rámci dohody proběhne zdarma
školení pro pedagogické pracovníky z oblasti první pomoci.
Pan Brožek sponzorským darem zprovoznil
světlo u přetlakové haly. Děkujeme.
Škola začne od ledna vařit obědy i pro žáky
mateřské školky Na Vápenici.
Podpora ze strany EU pro ŠPC (školní poradenské centrum) končí 31. 12. 2011 – tak
je to obvyklé. Nicméně centrum bude pracovat dál v rámci smluvních ujednání.
16. 12. 2011 proběhne ve škole audit
19. 12. 2011 bude škola předkládat městu
svůj rozpočet na rok 2012.
S blížící se zimou byli vysláni příslušní učitelé k obnovení průkazu instruktora lyžování
a první pomoci.
Nástup do školy po prázdninách je
3. 1. 2012.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

The Youth Video Museum v Černošické škole
Co se skrývá pod názvem The Youth Video Museum donedávna nevěděli ještě ani sami žáci.
Mezinárodní projekt odstartoval totiž teprve před
několika týdny, ale zdá se, že má před sebou velmi slibnou, dva roky trvající kariéru.
Projekty Comenius jsou založené na koncepci propojování výuky mezi evropskými školami. Odehrávají se formou tzv. e-twinningu (tj.
na dálku, s využitím digitální komunikace) nebo
také formou přímých setkání učitelů a studentů
partnerských škol. Náš projekt bude využívat
oba zmíněné postupy se zapojenými part-

nerskými školami z Francie, Itálie, Německa
a Řecka.
Ústřední ideou je vytváření krátkých videí
a reportáží, které budou vypovídat o naší škole,
krajině, městě, kultuře i o nás samotných. Z nich
vytvoříme pomyslné muzeum. Zásadním parametrem však zůstává slovíčko „Youth“ (= mladý).
Tvůrci muzea totiž tentokrát nebudou uznávaní
vědci, ale sami žáci.
Komunikačním jazykem projektu je angličtina,
kterou měli možnost žáci 9. tříd využít v praxi při
dvou videokonferencích, které proběhly v pátek

2. prosince a v pondělí 5. prosince. Cílem těchto
konferencí je vzbudit v žácích zájem o jazyk, možnost využití jazyka v praxi a hlavně seznámit se
s žáky partnerských škol.
Po vánočních prázdninách sestavíme týmy,
které budou schopné samostatně pracovat,
a v květnu se můžeme těšit na první návštěvy ze
zahraničí. Pokud vás bude zajímat průběh projektu, můžete nás dále sledovat na http://cernosiceschool.blogspot.com.
Pavel Vávra
koordinátor projektu a pedagog ZŠ Černošice

2x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Při videokonferencích se zahraničními studenty si žáci 9. tříd procvičili angličtinu, která je komunikačním jazykem celého projektu. -18
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Advent v mokropeské školce
Každoročně se s dětmi velmi těšíme na advent
a vánoce. Již tradičně jsme vyráběli ozdoby na
vánoční strom na Masopustním náměstí. A sami
jsme ho pak i ozdobili.
A řádně jsme si užili také Mikuláše. Nejdříve nás
čekal Čertovský den. Školka se proměnila v peklo
a čertíky byly samy děti. Každý přišel převlečený za
čerta a společně jsme si zařádili a zarošťačili jako
čerti v pekle. Zpívali jsme čertovské písničky, učili
se čertovské básničky a vyráběli čertíky z různých
materiálů. Jídlo se vařilo v čertovské kuchyni.
Další den přišel do školky Mikuláš s čertem
a andělem. Děti zazpívaly Mikulášovi písničku
nebo řekly básničku a dostaly od něj sladkou odměnu. A čert každému přidal malý balíček uhlí.
Třetí den jsme se vypravili na výlet do nebe
a pekla. Do pekla se jde hodně hluboko pod zem,
chodbou, kterou osvětlují jenom svíčky. Na konci
žijí čerti. Vaří si guláš, hrají karty a zlobí Lucifera.
Ten měl připravenu knihu hříchů, a pokud v ní měl
někdo nějaký záznam, čerti ho „vyplatili“ vařečkou. Naše hříchy nebyly nijak závažné, proto čerti
použili vařečku č. 2, tedy skoro tu nejmenší. Děti
slíbily, že se do příštího roku polepší. Čerti si ale
chtěli někoho v pekle nechat a tak si vybrali jednu
paní učitelku. Děti jí ale nechtěly čertům nechat
a zachránily jí tím, že zazpívaly čertům pěknou písničku. Když nás čerti konečně propustili z pekla,
šli jsme do nebe. Tam se zase jde hodně vysoko,
po mnoha schodech. Úplně nahoře je nebe, ve
kterém jsou andělé, Mikuláš a také svatý Petr. Ten
si na obláčku otevřel knihu dobrých skutků a hodné děti společně s Mikulášem odměnili malým
překvapením. I Mikulášovi děti zazpívaly pěknou
písničku.
Vánoční přípravy pokračovaly
Opět jsme mysleli i na maminky našich dětí,
které jsou před vánoci v jednom kole a připravili

2x FOTO: archiv MŠ Topolská

pro ně vyrábění vánočního svícínku. A s dětmi jsme také pokračovali
v předvánočních přípravách. Vyráběli jsme nejrůznější ozdoby a dekorace, kterými jsme pak vyzdobili školku a vánoční stromečky ve třídách.
Zkoušeli jsme staré vánoční zvyky
a obyčeje. Pouštěli jsme lodičky ze
skořápek, rozkrajovali jablíčko, házeli střevícem a lili olovo. Vyráběli jsme
dárky a přáníčka pro naše maminky.
A pekli jsme i cukroví.
Vysílání Mokropeské televize
Těsně před Vánoci jsme uspořádali vánoční besídku, součástí bylo i historicky první vysílání Mokropeské televize. Připravili jsme večerní televizní
program. Začínali jsme Večerníčkem, následovalo
zpravodajství, poté hudebně zábavný pořad a nechyběl ani Stardance. Vysílání mělo úspěch, a proto připravujeme další vysílací schéma.
Na besídce se děti rozloučily s paní učitelkou
Helenou Mouchovou a Janou Paďoukovou, které
v důsledku zrušení naší třídy v budově Základní
školy ze školky odcházejí. Dovoluji si jim touto cestou poděkovat za dlouhá léta, která v naší školce
pracovaly.
Zatímco jsme vysílali, v druhé třídě byl mezitím Ježíšek a přinesl každému malý dáreček.
Po ukončení besídky čekalo na děti překvapení.
Každý dostal lampion štěstí. Opatrně jsme je zapálili a společně je poté vypustili a popřáli si přitom
krásné vánoce.
I vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2012.
Za kolektiv učitelek mokropeské školky sepsala
Kateřina Mandová
Další informace najdete
na www.mokropeskaskolka.cz

FOTO: archiv KLC Kryštof

-- Angličtina se neučí jen ve školce, ale i na horách. --

Leden v Kryštofovi
Co znamená HAPPY NEW YEAR!, ví u nás
i ještě ne tříletí špunti. Nejen to přeje Kryštof
vám všem v roce 2012! Leden je u nás v Kryštofovi tradičně ve znamení angličtiny na horách. Junioři a následně i školkové děti stráví
ve společnosti svých lektorů-rodilých mluvčích týden s všude přítomnou angličtinou.
Severní pól se na čas stane domovem juni-

-- Děti z mokropeské školky si v prosinci
užily spoustu zábavy při Čertovském dni
i při výrobě ozdob na vánoční strom
na Masopustním náměstí. --

orů ve věku 6–12 let. Filmový příběh RIO pak
provede týdnem předškoláky. Kromě Jizerských hor samotných bude tak jejich destinací i brazilský prales a zasněžená Minessota.
Že jste nestihli přihlásit vaše dítko na Winter Camp, nevadí, pošlete ho s námi na náš
tradiční Summer Camp. V červenci 2012
proběhne již 8. ročník, tradicí jsou dvě varianty – příměstský a pobytový. Vaše děti se
už nyní mohou těšit na zajímavá témata i řadu
sportovních aktivit. Naše webové stránky vám

umožní ve fotogalerii nahlédnout do uplynulých ročníků.
Kryštof je anglickou školkou a jazykovou
školou působící v Černošicích od roku 2003
a zaměstnává výlučně rodilé mluvčí, proto se
angličtina k dětem dostává v té nejpřirozenější
a nejpřímější podobě. To je základem, proč si
s dětmi troufáme probírat skutečně složitá témata. Nejstarší předškoláci se v prosinci seznámili s naší sluneční soustavou, v lednu se věnujeme dinosaurům. Naše rozsáhlá knihovna,
ale i erudice našich lektorů dělá poměrně náročné kurikulum Kryštofa pro děti pochopitelné
a snadno zapamatovatelné. Naši junioři strávili
předvánoční čas tradičně četbou beletrie. Tituly připravené ve spolupráci s časopisem National Geographic zavedly děti na zajímavá místa,
seznámily je s výjimečnými lidmi a představily
fascinující zvířata. Závěrečné prezentace nás
ujistily, že tato četba není pro děti jen příjemným
rozptýlením, ale i obrovským zdrojem pro rozšíření slovní zásoby a její okamžité aktivní využití.
V jarních měsících připravujeme řadu dalších
aktivit a těšíme se, že je budeme moci představit nejen černošickým dětem.
Váš Kryštof
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Lumek pečuje o rozvoj
malé osobnosti
V Dobřichovicích i na kouzelné Mořince je otevřen Klub malých dětí Lumek. Nabízí každodenní
možnost vzdělávání dětí od 2 let v rodinné atmosféře. Z malého kolektivu pak plyne možnost individuálního přístupu k dětem. Pro předškoláky
je připraven vzdělávací program s ohledem na
jejich přípravu do školy. Docházka dětí je libovolně kombinovatelná podle potřeb rodičů.
• Zážitkové učení během tradičních zvyků
a slavností
Během roku se v přírodě děje spousta výrazných změn co do barev, tvarů a vjemů. A na
tom je postavena i výuka dětí v Lumku. Nejlépe na barevné koruně javoru se poznává žlutá,
červená a oranžová. Příroda slouží i k výtvarným
činnostem. Nabarvené laločnaté listy javoru ve
tvaru dlaně se nádherně obtiskují na papír.
I letos v listopadu tradičně proběhla Martinská
slavnost s výrobou lucerniček, které nám svítily
při cestě za Martinem a jeho koněm. A pekli
jsme také Martinské podkovičky. Přes divadélko
k nám zavítal i Mikuláš. Závěr roku pak vyvrcholil
Vánoční slavností. V novém roce nás jako obvykle v únoru čeká masopust následován přivítáním
jara a později i Studánkovou slavností.
• Oslavy narozenin
Kromě tradic slavíme i svátky osobní – narozeniny dětí. Oslavenec se ve svůj den proměňuje v krále, pro něhož je pořádána slavnost. Král
slavnostně usedá na vyzdobený trůn, vybírá písničky, které mu děti zpívají. Loutková víla mu pak
předává narozeninovou kytičku a dárek.
• Odpolední kroužky pro děti 3–5 let
Děti mohou navštěvovat výtvarné kroužky jak
v Dobřichovicích, tak na Mořince, kde každé
úterý probíhá artefiletika – výtvarka se zážitkem.
Hra na flétnu je zase vhodná pro správný nácvik
dýchání a první kontakt s hudbou.
Malé tanečnice zkouší každou středu odpoledne břišní tance. Ve středu a ve čtvrtek se
cvičí jóga, která je vždy spojena s pohádkou.
Probíhá i kurz anglického jazyka.
Více informací najdete na www.ilumen.cz.
Těšíme se na spokojené úsměvy Vašich dětí!
Barbora Tesařová

MOKROPESKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
ZVE VŠECHNY MALÉ DIVÁKY,
I TY, KTEŘÍ NEJSOU ZAPSÁNI
K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÝCH ŠKOLEK,

NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ,
KTERÁ SE KONAJÍ
V NAŠÍ ŠKOLCE
( NA ADRESE TOPOLSKÁ 518 ,
ČERNOŠICE-MOKROPSY)

9. 1. pondělí – 10.30 – O Honzovi
6. 2. pondělí – 9.30 – O zajíčkovi
Vstupné na všechna představení
je 70 Kč na dítě. Dospělí vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.
Další podrobnosti na
www.mokropeskaskolka.cz
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice, Topolská
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Mikulášské trhy v CENTRU ČERNOŠICE
Není krásnější období v roce pro setkávání než
čas adventní. Každé město se snaží své občany
sdružovat alespoň v tomto období. V Černošicích
však bohužel mnoho míst pro veřejná setkávání
není. Oblíbené je Masopustní náměstí v Mokropsech, kde se tradičně slaví masopust, nebo oblast
kolem kostela, kde se koná pravidelně mariánská
pouť. A podobné využití nabízí i nové náměstí
v rámci projektu Centrum Černošice na Vrážském
náměstí, což byla pro mě jako organizátorku Adventních trhů v Dobřichovicích výzva uspořádat
podobnou akci i pro Černošice. A tak se na novém náměstí již podruhé uskutečnily Mikulášské
trhy, které provázela velmi pohodová atmosféra
i bohatý program.
V místě bylo na 48 stánků s vánočním zbožím,
dobrůtkami i neodmyslitelným „svařákem“.
Děti si mohly upéct vlastní vánočku i perníčky.
Velký zájem byl i o výtvarnou dílnu, kde si děti pod
vedením Lucie Müllerové z Minidílny Šikulky vyráběly postavičky Mikuláše nebo si s Ditou Šmídovou vyzkoušely přást pravou vlnu na kolovrátku.
V prostorách tržiště se celé odpoledne procházeli obří komedianti na chůdách, ze kterých byli
nejen ti nejmenší uchváceni. V nedokončeném
kulturním sále proběhlo za účasti přibližně 200
diváků dětské divadelní představení, zazpíval divadelní kroužek Kukadlo a sbor Chorus Angelus.
Ten vystoupil i přímo na náměstí, kde se za zpěvu
koled rozsvítil vánoční strom a zjevili se Mikuláš
s čertem. Ti byli ve velkém množství návštěvníků
vidět jen zásluhou své 3 metrové výšky.
Mikulášské trhy měly velmi pozitivní ohlas,
zúčastnilo se jich více než 1500 lidí. Celá akce

by nemohla být připravena bez spolupráce se
společností IBS-ROKAL, která poskytla sponzorský dar ve výši 30.000 Kč a především poskytla
náměstí i prostory s možností připojení k vodě
a elektřině z vlastních prostor. Tým této společnosti vytvářel i zázemí celé akci. Velké poděkování
patří také spolupracovníkům zajišťujícím doprovodný program.
Náklady na akci činily 40.000 Kč. Na dobrovolných příspěvcích a vstupném na divadlo se
vybralo 3.400 Kč. Městu patří dík za pomoc při
výstavbě stánků technickými službami a příspěvek
ve výši 4.000 Kč. V příštím roce bude z mé strany
snaha o větší podporu od města s cílem dosažení
minimálně stejně úspěšné předvánoční akce, na
kterou se již nyní těšíme.
Kristýna Pánková, organizátorka Mikulášských trhů
FOTO: archiv autorky

-- Po trzích se procházeli obří komedianti. --

Fabiánek zve na pohádkový ples
Rodinné centrum Fabiánek slaví 20. ledna svůj
svátek, a my jsme se rozhodli na jeho počest
opět uspořádat maškarní ples. Zveme tedy
všechny malé i velké v sobotu 21. ledna od
15 hodin do sálu dr. Fűrsta v Dobřichovicích
na Fabiánkův pohádkový ples. Děti i rodiče
by měli přijít v masce své oblíbené pohádkové

postavy. Plesem vás stejně jako loni provede
hudební skupina Myš & Maš (tentokrát ale jiná
dvojice), na programu bude tancování, zpívání, tombola a mnoho další zábavy. Vstupné
činí 70 Kč za dítě a 30 Kč za dospělého, dospělý v masce má vstup zdarma!
Libuše Stupavská

Leden v Mraveništi
Milé maminky, tatínkové a mravenečci,
vítáme vás v novém roce a těšíme se, že se
s vámi budeme opět potkávat.
MC Mraveniště je tu pro vás otevřené vždy ve
čtvrtek a v pátek od 9 do 11 hodin. Čtvrtky patří
starším dětem od 2 do 5 let, pátky pak miminkům a batolátkům. Opět je pro vás připravena
spousta soutěží, pohádek, tanečků a výtvarných
aktivit.
• čt 5. 1. Tříkrálové mraveniště – zazpíváme
si tříkrálovou koledu, vyrobíme si papírové koruny a zahrajeme si na Tři krále.
• pá 6. 1. Koulovanda – haló, haló, malí, velcí,
chystá se povánoční koulovaná. Uvidíte, že
je to velká legrace a že to vůbec nezebe, tak
přijďte všichni.
• čt 12. 1. Sněhové vločky padají a děti se
radují. Vločková pohádka i tvoření.
• pá 13. 1. Kamarád sněhulák – nakreslíme si

•

•

•

•

krásného sněhuláčka a ještě se o něm naučíme básničku.
čt 19. 1. Hurá, hurá už je sníh, pojedeme
na saních. Co všechno se dá dělat na sněhu
a ze sněhu. Sněhová pohádka a vyrobíme si
sáňky samochodky.
pá 20. 1. Čarování s barvičkami – paní zima
nám moc barev nenadělila, ale my jsme na ní
vyzráli. Zazpíváme si a k tomu si zakouzlíme
s barvičkami.
čt 26. 1. I čtvrteční děti mají rády sněhuláka. A tak ani ony nepřijdou o sněhulákovou
pohádku a tvoření.
pá 27. 1. Skotačivé mraveniště – čeká nás
karneval a tak si na něj vyrobíme pestrobarevnou masku – přijďte si s námi také zaskotačit.
Těšíme se na Vás! Hedvika, Simona, Radka,
Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
www.tamtammraveniste.estranky.cz
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Zprávy
ze Sokola
Gymnasti soutěžili v TýmGymu
V sobotu 19. 11. 2011 se konal oblastní přebor TýmGymu v Písku. Cvičenci se pilně připravovali pod vedením trenérů Formánkových,
M. Lžičařové a I. Císařové. Letos se přeboru
zúčastnili nejen zkušení borci J. Farová, A. Hořeňovská, R. Malíř, J. Lžičař, J. Morávek, M. Lžičař, J. Hoch a J. Suchánek, ale též se na zkušenou poprvé vydalo družstvo mladších děvčat ve
složení K. Holečková, J. Lesová, J. Tuháčková,
K. Pavlovská, A. Bóriková, L. Schrötrová, J. Behenská a S. Císařová.

Družstvu starších se konečně podařilo porazit Sokol Slaný a tak se umístilo na druhém
místě. Soupeři i ostatní trenéři nešetřili chválou
nad jejich zlepšením. Mladší děvčata bojovala statečně, s nadšením a ve velké konkurenci
sedmi zkušených družstev se neztratila, a i když
se umístila na posledním místě, neubralo to na
jejich odhodlanosti bojovat v celostátním kole,
kam postoupila. K jejich výkonům přispěla bohatá účast a pomoc mnoha rodičů, kteří se nezištně podíleli i na dopravě cvičenců.
J. Formánek

Co se dělo v Sokole
v prosinci 2011
• 6. a 7. prosince přišel do Sokola Mikuláš, aby
nadělil dárky dětem, které cvičí v Sokole.
• 12. prosince 2011 – Vánoční stromeček, společná akce Mateřské školy v Karlické a Soko-

la. Na zahradě školky jsme společně ozdobili
velký smrk řetězy a ozdobami, ochutnali z přineseného vánočního cukroví, zazpívali koledy
a na závěr rozsvítili strom s ohňostrojem.
• 28. prosince 2011 se jako každý rok mezi
svátky sešla věrná garda Sokola v klubovně
na přátelské posezení.
• 31. prosince 2011 se uskutečnil tradiční výstup na vyhlídku Kulivé hory.

A co chystáme na leden 2012
• 15. ledna 2012 se uskuteční tradiční výprava
na severní pól, určeno pro děti v doprovodu
dospělých, sraz ve 14 hodin u bývalé MŠ na
Vráži (konec Husovy ulice u lesa).
• 21. ledna 2012 se bude konat přebor župy
Jungmannovy v plavání v Hořovicích (pouze
pro členy Sokola, všechny věkové kategorie
od předškoláků po seniory).
Hanka Fořtová

2x FOTO: archiv Sokol Černošice

-- Družstvo starších gymnastek se na oblastním přeboru umístilo
na 2. místě. --

-- 13. listopadu 2011 Sokol uspořádal tradiční okresní žákovský turnaj
ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 30 žáků z Roztok, Libčic, Ořecha,
Mníšku a Černošic. Vítězové jednotlivých věkových kategorií obdrželi
medaile a diplomy. Z našich žáků se nejlépe umístil Jan Srb na třetím
místě ve starších žácích. --

Hledáme vydavatele knihy
Děti objevují svět

Gaudium
v Černošicích

Od 7. do 30. ledna 2012 bude v kavárně Modrý domeček v Řevnicích
k vidění zajímavá výstava. Plakáty a grafika Jiřího Staňka a básně
Marka Řezanky, které zde uvidíte, budou z jejich společné knížky
pro předškoláky s názvem
Děti objevují svět.

Staré lidové písně, koledy, hádanky, pořekadla, pranostiky a verše, vše doprovázené hrou na kytaru a rytmické nástroje.
Tento komponovaný pořad lidové poezie
s názvem Česká zima připravil pro diváky
divadelní soubor Gaudium. Představení
se uskuteční 6. ledna od 17.30 v Domě
s pečovatelskou službou.
Spolek Gaudium (lat. radost) vznikl
před šesti lety v Radotíně a dal si za cíl
rozdávat radost malým i velkým. Po prvních nesmělých krocích podniknutých
do světa pohádek, začal soubor rozšiřovat svůj repertoár o vystoupení s poezií
a divadelní hry pro dospělé. Poetická vystoupení nachází svoje uplatnění v Místní
knihovně v Radotíně a v rámci adventních
koncertů v kulturním sále U Koruny. S lidovou poezií provoněnou zvyky a vánoční
atmosférou, Česká zima, zavítá soubor
poprvé do Černošic. Pořad svým zaměřením a délkou (asi 45 min.) je určený všem
věkovým generacím. Vstupné na představení je dobrovolné.

Kniha seznamuje humornou formou děti
se světem, jenž je obklopuje.
Od poznávání zvířátek, přes znalost
základních hub v lese, stromy, některé
„historické“ momenty (jako vystoupení
praotce Čecha na Říp), až po pohádkové motivy. Najdete v ní i základní rady,
jak se chovat na silnici a další důležité
informace.
Z básní čiší radost ze života a láska
k životu a svému okolí, rozvíjejí dětskou
fantazii a jsou v dnešní době plné násilí a
plochosti v citových záležitostech určitou
alternativou.
Knížka zatím nakladatele nemá. Věříme, že jej do poloviny příštího roku najde
už kvůli dětem, které může obohatit.
o. s. Náruč

(dj)
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kultura

Kniha Dolní Berounka
vychází již podruhé
Do prodeje se dostává druhé doplněné vydání knihy
Dolní Berounka autorů Otomara Dvořáka a Marie
Holečkové z nakladatelství MH Beroun.
To první, které vyšlo před 5 lety, bylo brzy rozebrané a od té doby se krásy a památky na březích
řeky dostaly do povědomí milovníků přírody i díky
nově vznikajícím turistickým trasám a zejména cyklostezkám. Není divu, v posledních letech se začínají tyto trasy propojovat i s evropskými cyklotrasami
a úseky od Berouna po Prahu jsou dokonce součástí v budoucnu možná nejvýznamnějšího „panevropského“ koridoru Eurovelo 4, spojujícího francouzský Roscoff v Bretani s ukrajinským Kyjevem.
Proto se nakladatelství MH Beroun ve spolupráci
s obcemi mikroregionu Dolní Berounka rozhodlo
znovu nabídnout tuto publikaci. Druhé doplněné vydání knihy Dolní Berounka se v krátké rekapitulaci
zabývá i touto novou možností poznávání jedinečné
krajiny středních Čech, která nabízí nové možnosti
rekreace a aktivního odpočinku.
Knihu si můžete zakoupit na obecních a městských úřadech mikroregionu Dolní Berounka,
včetně Černošic. Zde je k dostání v pokladně MěÚ
v Riegrově ulici. Cena publikace je 219 Kč. (dj)

FOTO: www.stanislavbarek.cz

Kytarový recitál
v ZUŠ
Ve čtvrtek 12. 1. 2012 ve 20 hodin vystoupí v koncertním sále Základní umělecké
školy kytarista, hudební pedagog a zakladatel
mezinárodního hudebního festivalu „Kytara napříč žánry“ Stanislav Barek. Jednoho z nejlepších kytaristů, který navštívil se svým virtuózním uměním mnoho pódií po celém světě,
můžeme v poslední době spatřit především
na koncertech folkové skupiny Njorek, kde
vystupuje společně s rockovým violoncellistou
Jaroslavem Olinem Nejezchlebou. Spolupracuje s iránským kytaristou Shahabem Tolouie,
mimo jiné ve skupině „Peňa Flamenca“ a „ARIONAS“, od roku 2005 se zpěvačkou řeckého
původu Marthou Elefteriadu, dlouhodobě pak
spolupracuje s profesorem Jiřím Jirmalem. Je
zároveň autorem mnoha publikací kytarové
školy. Na koncert zve město Černošice.
Vstupné na koncert 100 Kč, pro děti a mládež 50 Kč.
Pavel Blaženín

-- Stanislav Barek --

Noční samba v Černošicích
přímo z Brazílie!
Club Kino zažije v neděli 15. ledna od 20 hodin velkou událost! Temperamentní božskou
sambu se směsí groovy, funky a latiny přiveze do Černošic černošský zpěvák Adriano
Trindade z Brazílie. Jeden z nejuznávanějších
interpretů moderní samby vystoupí s kapelou
LOS QUEMADOS Filipa Spáleného, složené
z vynikajících sólistů a nabité energií i touhou
komunikovat s publikem. Adriano Trindade
pochází z brazilského města Porto Alegre
a pravidelně vystupuje na významných festivalech v Evropě a v renomovaných hudebních
klubech. Více informací naleznete na www.
myspace.com/adrianotrindade a na www.losquemados.cz.
Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) v ceně

Pavel Blaženín
FOTO: Filip Spálený

-- Brazilský zpěvák Adriano Trindade --

Beseda s Borisem Hybnerem

FOTO: archiv herce

-- Boris Hybner --
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130 Kč, na místě před koncertem za 150 Kč.
Koncert pořádá město Černošice.

Známý mim, herec, režisér, dramaturg a pedagog Boris Hybner přijede pobesedovat s obyvateli nejen z Černošic. Beseda proběhne v sobotu 21. ledna od 16 hodin
ve společenských prostorách Domu s pečovatelskou službou na Vráži.
První mimické vystoupení Borise Hybnera na veřejnosti v souboru Ladislava Fialky se odehrálo v Divadle Na zábradlí v roce 1964. Po několika letech založil se
Ctiborem Turbou Divadlo Alfreda Jarryho. Spolu se souborem Gag, jenž založil roku
1978, pokračoval v rozvíjení němé filmové grotesky.
V osmdesátých letech slavil velký úspěch zejména v Nizozemí s trilogií Zahrada
jménem Hollywood, kterou později zpracoval do podoby televizního seriálu GAGMAN – za něj získal Bronzovou růži z Montreux. Zahrál si i v Austrálii, a to s vynikajícím ruským klaunem Slávou Poluninem v jeho světově proslulé Snowshow. V roce
1990 založil v Praze divadlo Gag, které fungovalo šest sezón. V současnosti vede
na pražské HAMU katedru nonverbálního divadla.
Pavel Blaženín

kultura

TRAMTÁRIE aneb Pohádka
o dobrodružné cestě za tajemstvím

FOTO: archiv STAGE CODE

Víla Míla vypráví příběh, který se může doopravdy stát – zvědavý kluk Vrtík,
fňukavá Bambulka a přísná Motorka se rozhodnou najít tajemnou Tramtárii.
Musí přes vodu letadlem nebo sníst kouzelný dort? Cestou zapomenou na
hádky, až najdou hvězdu, co asi vypadla čápovi ze zobáku. Cesta tří kamarádů je složitá i plná humoru. Vedle svých znalostí a dovedností potřebují
navzájem jeden druhého. Každý chce prožít svůj sen o veliké cestě. Konec
netradičního pohádkového příběhu všechny překvapí.
Přijďte vstoupit do snu o veliké cestě, na kterou děti zvou členové divadelní formace STAGE CODE Eva Pospíšilová, Daniela Voráčková a Philips
Schenker. Představení pro děti od 3 do 7 let se koná v neděli 22. ledna od
16 hodin v černošickém Club Kinu. Na představení zve město Černošice.
Vstupné na pohádku je 70 Kč.
Pavel Blaženín

-- Cesta tří kamarádů za dobrodružstvím je složitá i plná humoru. --

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BUŠTA, Pavel: Expres Praha-Radotín – 17
dějově paralelně seřazených povídek o dospívání chlapce v mladého muže;
FOLLETT, Ken: Pád titánů – první část historické ságy Století. Pád titánů přivádí na scénu příslušníky britské a německé aristokracie, velšské
horníky, ruské dělníky a americké demokraty,
aby několikrát propojil jejich životní cesty a vložil jim do nich zásadní překážku, první světovou
válku;
HADDON, Mark: Podivný případ se psem –
výjimečný příběh o výjimečném světě autistického chlapce. Christopher Boon je patnáctiletý
hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád,
když se ho kdokoli dotkne, ale je to matematický
génius;
HOUELLEBECQ, Michal: Mapa a území – román současného významného francouzského spisovatele, odměněný Goncourtovou cenou, je životním příběhem malíře a fotografa Jeda Martina;
JANEČKOVÁ, Klára: Temnota – detektivní román;
KUBÁTOVÁ, Táňa: Převozníci – román pro
ženy;
VARGAS LLOSA, Mario: Keltův sen – životopisný román peruánského spisovatele o životě
sira Rogera Davida Casementa, kterého jeho
neklidný duch, smysl pro spravedlnost a čest
dovede na popraviště;
NADJO ABONJI, Melinda: Holubi vzlétají –
poutavý román ze života balkánských přistěhovalců do Švýcarska;
NESBO, Jo: Pentagram – norský detektivní
román;
PAMUK, Orhan: Černá kniha – mistrovský román jedinečným způsobem kombinuje příběhy
a vyprávěcí postupy blízkovýchodních literatur
s postmoderním stylem psaní;
PRAGER, Aleš: Mezi tím – příběh ze současnosti o mladých lidech, o vášnivé lásce, o opravdovém přátelství a svobodě;
SOUKUPOVÁ, Petra: Marta v roce vetřelce – nový román naší nejúspěšnější současné
prozaičky, deník devatenáctileté Marty, jejíž život
se obrátí naruby a z nadějné studentky se rázem
stává smolař na pokraji společnosti;
TREVOR, William: Příběh Lucy Gaultové – ro-

mán, odehrávající se v neklidných časech v Irsku
na konci 20. století;
WOOD, Barbara: Zlatá země – román pro
ženy.

tato kniha se stala přelomovým dílem předznamenávajícím explozi novodobého zájmu o anděly
a literaturu o nich v posledních třech desetiletích.

Naučná literatura:
GLASS, Cathy: Rozbitá – příběh zneužívaného
a odvrženého dítěte. Kniha osloví čtenáře, kteří
se zajímají o skutečné příběhy s psychologickou
tematikou, lidi, kteří se věnují náhradní rodinné
péči a vychovatele, kteří se starají o zneužívané
a zanedbávané děti;
GÖRTEMAKER, Heike B.: Eva Braunová –
Život s Hitlerem – kniha nám přiblíží příběh
utajované milenky vůdce „třetí říše“ Adolfa Hitlera, s níž se ještě před smrtí oženil. Publikace je
předlohou chystaného filmu;
KHIDAYER, Emíre: Arabský svět – jiná planeta? – knihu s otazníkem v názvu napsala arabistka a islamistka Emíre Khidayer. Kniha přináší
realistický pohled na současný život v arabských
zemích. Autorka se zaměřuje na témata, která
obecně nejvíce lákají. Čtenáře chce přitom zaujmout otázkami, které cílí na to, jaký je arabský
svět ve skutečnosti, jak myslí a cítí Arabové, jaké
v arabských zemích panují vztahy mezi muži
a ženami;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Hádanky a hříčky
nejen se slovíčky – kniha hádanek pro děti od
7 do 11 let se spoustou zajímavých úkolů, her
a hádanek ve formě milých básniček s ilustračním obrázkem. Pomocí nich si malí čtenáři rozvíjejí nejen své znalosti, ale i tvořivost a jazykový
cit;
RANDÁK, Jan: Dějiny českých zemí – encyklopedie sleduje historický vývoj na našem
území od prvních stop člověka v době kamenné
po počátek 21. století. Ačkoli autoři textů jsou
odborníci působící na vysokých školách a ve vědeckých institucích, příběh našich dějin podávají
čtivým a moderním způsobem;
ROGERS, Vanessa: Kyberšikana – pracovní
materiály, které kniha obsahuje, jsou zaměřeny
na bezpečné chování na internetu. Najdete zde
hry a kvízy, které dětem a dospívajícím přiblíží
rizika komunikace spojená s moderními komunikačními prostředky;
SCHROEDER, Hans-Werner: Andělé a lidé –

Pro děti a mládež:
AWDRY, W.: O mašince Tomášovi 16. – další
příběhy oblíbené mašinky;
BLYTON, Enid: Kouzelné křeslo – fantasy literatura;
BRAUNOVÁ, Petra: Jak se Vojta ztratil – napínavý příběh malého chlapce, který se ztratí ve
velkoměstě;
ČERNÝ, Jiří: Moře otazníků – v knížce najdete
mnoho otázek a hlavně odpovědí z oblasti historie, sportu, kultury, přírody a zeměpisu;
JONELL, Lynne: Koho krysák kousne – dobrodružný příběh;
MILER, Zdeněk: Krtek a rybka;
NOVOTNÁ, Anna: Balet nás baví – nečekaně
pestrá a bohatá kniha je první knihou o baletu
pro děti i rodiče. Vznikla ve spolupráci s Národním divadlem a představuje 20 nejznámějších
světových baletů;
PEYO: Šmouloplán – komiks.
Knihy v angličtině:
Knížky z nakladatelství Oxford University Press,
zjednodušená četba pro školáky a studenty.
AUSTEN, Jane: Emma – román z Anglie na
přelomu 18. a 19. století;
LONDON, Jack: White Fang (v češtině Bílý tesák) – dobrodružný román;
PORTER, Eleanor H.: Pollyanna – román.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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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VSTUP: ZDARMA

Celé nedělní odpoledne až do pozního večera můžete shlédnout ty nejlepší
filmové kousky s Leonardem DiCapriem.

FILMOVÁ MÁNIE - LEONARDO DICAPRIO

VSTUP: 80,- Kč

20:30

13:00
hod

hod
Kapela vznikla v roce 1998 kdy hrávala po zábavách a hospodách.
Od té doby prošla všechny známé rockové kluby, nějaké festivaly a získala si
spoustu fanoušků. Frontman Petr svými chytlavými refrény lehce strhne publikum chtivé řízných kytar za doprovodu bicích a rytmické linky basové kytary.
Kapela Garant hraje více než 10 let a za tu dobu vydali čtyři CD. Power Speed
Metal prokládaný procítěnými baladami s hutným a dynamickým zvukem zahřeje na duši nejednoho rockera.
D-STROJ (heavy- blueagreass Praha) - z torza starého SLATHERu vzniká zbrusu
nový, vysoce výkonný, perfektně namazaný (D)STROJ, který sjel z výrobního
pásu úderem půlnoci Nového roku 1. 1. 2010! Vyroben byl pouze jeden jediný
model, který je tak naprosto jedinečným,unikátem ...

U.K.B. PUB ROCK PRAHA + HOSTÉ

K tanci a poslechu zahraje kapela Gambit.

13:30
hod

21:00
hod
a oblíbené. Tato událost je vyjímečná, jelikož se jedná o pouhý jeden návratový
koncert.

20.1. DELIQENT + LEGAL BENGAL
VSTUP: 75,- Kč
Comeback dvou lokálních kapel, které jsou v okolí Černošic velmi známé
pá

20:00
hod
z Brazílie a živou kapelou LOS QUEMADOS. Můžete se těšit na exotické spojení
brazilské samby s peprnou směsí groovy, funky, latiny, afro hudby, bopu a sóly
kapely Los Quemados Filipa Spáleného. Tato kapela složená z vynikajících sólistů vás překvapí svojí pozitivní energií a komunikací s publikem.
Adriano Trindade , (zpěv, akustická) kytara pochází z brazilského města Porto
Alegre a pravidelně vystupuje na významných festivalech v Evropě a v renomovaných hudebních klubech. Předprodej vstupenek v minimarketu na černošickém nádraží.
Srdečně zve město Černošice

PLES
15.1. LOS QUEMADOS
VSTUP: PŘEDPRODEJ 130,- Kč / NA MÍSTĚ 150,- Kč
Brazilská noc s fantastickým černošským zpěvákem Adrianem Trinidadem
ne

LIVE

21:00
hod

klubové scény po celé České republice. Do Černošic se vrací po dvou letech
aby nadzvedla celé okolí ze židlí a zpříjemnila nám všem začátek nového roku.
Ne nadarmo se říká jak na Nový rok tak pocelý rok.

14.1. FARNÍ PLES
VSTUP: 200,- Kč / předprodej vstupenek ve stavebninách
Tradičně jako každý rok zahájí plesovou sezonu v Černošicích Farní ples:
so

LIVE

13.1. TLESKAČ
VSTUP: 99,- Kč
Tato SKA kapela vznikla na počátku nového tisíciletí. Od té doby plní
pá

nec, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se prý před pár měsíci objevil živý a
na pokročilý věk relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině ...

VSTUP: 80,- Kč 20:00
USA / 2010
režie: J. Madden thriller 114 min
10.1. DLUH
hod
Hrají: Helen Mirren, Sam Worthington, Marton Csokas, Jesper Christensen ...
út
Před třiceti lety v Berlíně se odehrálo jiné drama než to, které později prezentoKINO vali agenti Mosadu veřejnosti. Důkazem může být informace, že nacistický zloči-

KINO

8.1.
ne

LIVE
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LIVE

7.1.
so

LED

EN

20:00
hod

na parketu Clubu Kino.

20:00
hod

20:00
hod

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397

KAŽDOU STŘEDU
OD 19:00 HOD

ZUMBA

16:00
hod
Barevný širokoúhlý film natočený podle stejnojmenné hry irského spisovatele
SENIOR Seana O´Caseyho.
Příhody jedné noci a časného rána, odehrávající se v přísně vedeném pensionu
CLUB
pro svobodné pány, zpracoval Jiří Krejčík nejdříve pro televizi, pak je uvedl
na scéně Činoherního klubu a do třetice je zfilmoval.
Podle vlastního vyjádření lákala Krejčíka divadelní předloha jako etuda komediálního herectví. Na klasickém půdorysu situační frašky rozehrál režisér rušnou
komedii, v jejímž zrcadle se místy povážlivě objevuje iluze o dovršeném morálním přerodu společnosti, nehledě k invektivám, které zde byly zcela zjevně
adresovány úřední nadutosti ...

DJ
VSTUP: ZDARMA
29.1. PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY - KINO
Hrají:Iva Janžurová, Josef Abrhám, Jiří Hrzán, Věra Ferbasová, Pavel Landovský ...
ne

VSTUP: 50,- Kč
27.1. GOP FEST- 2012
pá
Večer tradičně zahájí smíšený pěvecký sbor Columbella. Po té následuje
vystoupení oblíbených kapel Paradogs a Klika + speciální host.
LIVE
28.1. DJ BUNA + DJ VÓĎA
VSTUP: 50,- Kč
Dvojice nesmrtelných černošických DJ a jejich “Never-ending Story”
so

mova, s plným vědomím toho, že její jedinou naději je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých
se zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství,
nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních automatech, která přivedla
jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí.

VSTUP: 80,- Kč 20:00
ČR / 2011
režie: Z. Jiráský
drama
94 min
24.1. POUPATA
hod
Hrají:Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska ...
út
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě.
KINO Každá z postav žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od do-

16:00
hod
může doopravdy stát - zvědavý kluk Vrtík, fňukavá Bambulka a přísná Motorka se
DĚTSKÉ rozhodnou najít tajemnou Tramtárii. Musí přes vodu letadlem nebo sníst kouzelný
DIVADLO dort? Cestou zapomenou na hádky, až najdou hvězdu, co asi vypadla čápovi ze zobáku.
Srdečně zve město Černošice

DJ
22.1. TRAMTÁRIE
VSTUP: 70,- Kč
ne
Pohádka o dobrodružné cestě za tajemstvím. Víla Míla vypráví příběh, který se

HOUSE, FUNK , NU SWING a DEEP HOUSE.

21.1. DJ PÁJA + HOST
VSTUP: 50,- Kč
DJ Pája Vás provede napříč hudebními styly jako jsou např. NU DISCO,
so

kultura

inzerce

OBJEDNÁVKA INZERCE V INFORMAČNÍM LISTU ČERNOŠICE
Objednávka platí pro jeden inzerát. Vyplňte a označte křížkem požadovanou možnost.
Objednatel
Jméno, příjmení / Název firmy
Narozen / IČ, DIČ
Bydliště / Fakturační adresa
Korespondenční adresa (pokud je jiná)
Kontaktní osoba
Telefon
Fax
Email
Objednávka – druh plnění, termín a místo
černobíle
Velikost (mm, š x v)
uvnitř listu
celá strana A4 (184x260)
3.750 Kč
1/2 strany A4 (184x127)
1.950 Kč
3/8 strany A4 (184x94)
1.350 Kč
1/4 str. (89x127 nebo 184x61)
1.000 Kč
1/8 strany A4 (89x61)
500 Kč
1/16 strany A4 (89x28)
200 Kč

barevně
2. a 3. strana obálky
7.200 Kč
3.744 Kč
1.920 Kč
960 Kč
-

barevně
4. strana obálky
7.800 Kč
4.056 Kč
-

Požaduji grafické zpracování inzerátu redakčním grafikem za paušální poplatek (dle velikosti inzerátu)
celá strana
400 Kč
1/2 nebo 3/8 strany
300 Kč
1/4 strany
200 Kč
1/8 strany
150 Kč
1/16 strany
100 Kč
Počet opakování a termín uveřejnění (vyplňte měsíce, v nichž má být inzerce otištěna, např. 3x – 2,3,4/2012)
jednorázový inzerát
3x a více (- 10 %)
roční inzerce (12x) (platba za 10 měsíců, 2 zdarma)
Obsah inzerátu bude ve všech opakováních stejný
Ano

Ne (bude se měnit)

Platební podmínky
Hotově

Převodem

Celková cena
Požaduji zaslání kontrolního výtisku IL
Ano

Ne

Uvedené ceny jsou včetně 20 % DPH.
Vyplněnou objednávku a grafické podklady (tiskové pdf, texty, loga...) zašlete na e-mail: inzerce@mestocernosice.cz.
Originál objednávky s podpisem (příp. také razítkem) následně doručte do podatelny MěÚ Černošice,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Při zaslání poštou obálku označte „Informační list – inzerce".
Nedílnou součástí Objednávky inzerce jsou Všeobecné obchodní podmínky inzerce Informačního listu Černošice.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce IL Černošice a souhlasím s nimi.
Místo a datum
Podpis a razítko objednatele / zástupce

Podpis a razítko dodavatele / zástupce
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inzerce

Všeobecné obchodní podmínky inzerce
v Informačním listu Černošice
1. Rozsah platnosti
a. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednateli inzerce
(dále jen „objednatel“) a Městským úřadem
Černošice, Riegrova 1209, Černošice (dále
jen „vydavatel“) při uveřejňování inzerce v Informačním listu Městského úřadu Černošice (dále jen „Informační list“).
2. Objednávka a její potvrzení
a. Vydavatel přijímá inzerci prostřednictvím
písemné objednávky inzerenta. Písemná
objednávka může být zaslána poštou na
adresu MěÚ Černošice, Informační list – inzerce, Riegrova 1209, 252 28 Černošice,
elektronicky se zaručeným elektronickým
podpisem na adresu podatelna@mestocernosice.cz nebo případně předána osobně
do podatelny MěÚ Černošice, Riegrova
1209, 252 28 Černošice.
b. Objednávku je v případě potřeby konzultace jejího obsahu možné vyplnit osobně na
MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28
Černošice – odboru školství, kultury a cestovního ruchu u referenta kultury v pondělí
a ve středu v úředních hodinách, v ostatních
dnech pouze po telefonické dohodě.
c. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou
identifikaci objednatele a jeho podpis.
d. Objednávka musí dále obsahovat veškeré
potřebné náležitosti týkající požadavků na
vzhled inzerce (velikost, barevnost, opakování atd.).
e. V případě, že objednatel požaduje zaslání
výtisku IL, ve kterém bude objednaná inzerce zveřejněna, vyznačí tuto skutečnost v objednávce.
3. Podklady k uveřejnění inzerce
a. Objednatel je povinen dodat vydavateli
všechny podklady potřebné pro uveřejnění
inzerce, a to v termínu určeném vydavatelem.
b. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen
dodat na výzvu vydavatele obratem správné
podklady. V případě, že objednatel podklady
neupraví, vydavatel neodpovídá za případné
vady uveřejněné inzerce, případně je oprávněn od objednávky odstoupit, přičemž mu
vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s aktuálním ceníkem.
c. Graficky zpracované inzeráty musí být v tisknutelné kvalitě. Případně je možné na objednávce vyznačit požadavek na grafické
zpracování inzerátu za poplatek dle aktuálního ceníku.
d. Textové inzeráty nemusí být graficky zpracovány.
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e. Objednatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv
třetích osob.

c. V případě stornování objednávky je vydavatel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce, na které by objednateli tímto stornováním zaniklo
právo.

4. Objednávka pro opakované zveřejňování

d. Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100 % ceny inzerátu také v případě pozdního dodání či nedodání podkladů
inzerce.

a. Chce-li objednatel uveřejňovat opakovaně
stejný inzerát (stejný obsah i velikost), vyznačí tuto skutečnost v objednávce.
b. Chce-li objednatel uveřejňovat opakovaně
inzerát stejné velikosti (jiný obsah, stejná velikost), vyznačí tuto skutečnost v objednávce s upozorněním, že pro každé číslo bude
zaslána aktualizovaná verze inzerátu.
c. Slevy vyplývající z opakované objednávky
budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci
stanoveného časového období řádně a včas
zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem
(popř. v jiné dohodnuté výši). Jinak nárok na
sjednanou slevu zaniká.
d. Sleva v odpovídající výši bude poskytnuta
při každé měsíční platbě odečtením slevy
z ceny zadaného inzerátu. V případě platby
předem za celé objednané období, bude
odečtena sleva jednorázově z celkové ceny
všech zadaných inzerátů.
5. Zveřejnění inzerce
a. Má-li být inzerce uveřejněna v určeném termínu s určitým umístěním, musí být objednávka s těmito požadavky doručena vydavateli včas.
b. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli nesplněním svého závazku,
jestliže nesplnění závazku nezavinil.
c. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle použité technologie a v závislosti na kvalitě podkladů dodaných objednatelem.

8. Právo odmítnutí inzerce
a. Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku, případně odmítnout splnit už přijatou objednávku, pokud je inzerce svým obsahem
nebo formou v rozporu s právními předpisy
či právy třetích osob nebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele nebo
narušovala obchodní záměr či jiné zájmy vydavatele. Vydavatel není povinen odmítnutí
takovéto zakázky objednateli odůvodňovat,
pouze je objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví,
písemně oznámí.

9. Reklamace, odpovědnost za vady
a. Vydavatel odpovídá objednateli pouze za
prokázané vady inzerce a pouze v případech podstatného porušení objednávky.
V takovém případě má objednatel právo na
kompenzaci ve formě zveřejnění jednoho inzerátu stejné specifikace zdarma nebo vrácení zaplacené ceny inzerátu. Stejná práva
má objednatel v případě nezveřejnění řádně
objednaného inzerátu.

10. Mlčenlivost

b. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce
včetně DPH hotově v pokladně MěÚ nebo
připsáním na účet MěÚ po zveřejnění inzerátu na základě zaslané faktury, případně jiného účetního dokladu, obsahujících všechny
nezbytné údaje pro jejich zaplacení.

a. Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech,
o kterých se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, v souvislosti s plněním závazků vzniklých z jejich vzájemného smluvního vztahu, jakož i o jiných skutečnostech
týkajících se některé ze stran, o nichž se
strany dozví na základě postavení obchodních partnerů. Vydavatel a objednatel se
zavazují zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech i po skončení smluvního vztahu, jakož i pro případ, že objednávka v budoucnu bude shledána neplatnou
nebo neúčinnou.

7. Odstoupení od smlouvy o inzerci, stornovací poplatky

11. Závěrečná ustanovení

6. Ceny inzerce a platební podmínky
a. Ceny inzerce jsou stanoveny v ceníku uvedeném na objednávce.

a. Objednatel má právo stornovat objednávku.
b. Stornování objednávky je možné pouze
písemně a je platné, pouze pokud je vydavateli doručeno před termínem uzávěrky IL
(jinak je vydavatel oprávněn uplatnit storno
poplatek ve výši 100 % ceny inzerátu).

a. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před zněním Všeobecných obchodních
podmínek.
b. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou
nedílnou součástí objednávky inzerce včetně ceníku inzerce.

