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Přívaly sněhu a mráz zastavily
stavbu komunikace Střední

KULTURA – leden
15. ledna
Farní ples
Club Kino, 19.30
23. ledna
Se zvířátky do pohádky
Pohádky pro nejmenší, v hlavní roli
myška, pes i kočička.
Club Kino, 16.00
28. ledna
Elena Sonenshine a Jocose Jazz
Koncert nejlepší jazzové zpěvačky a tria
vynikajících muzikantů.
Club Kino, 20.30
3. února
Koncert Jana Jíchy
Originální folkové písně za doprovodu
houslí a kontrabasu
Club Kino, 20.30

Přívaly sněhu a mrazivé počasí zastavily stavbu komunikace Střední

V letošním roce o sobě dala zima vědět
dříve, než jsme byli z předchozích let
zvyklí. Svojí silou překvapila i stavební
firmu, která provádí rekonstrukci komu
nikace Střední. I moderní stavební tech
nologie jsou na takovéto počasí krátké
a stavba musela být zastavena.

Z objektivních důvodů proto firma
ALSTAP, která rekonstrukci provádí, město
požádala o posunutí termínu rekonstrukce,
který byl původně stanoven na 18. prosince
letošního roku. Rada města na svém druhém
dokončení na straně 5

11. února
Los Rumberos
Afrokubánské rytmy v podání tria Los
Rumebros
Club Kino, 20.30
26. února
22. Mokropeský masopust
Rej masopustních masek a zábava U Králů
Masopustní náměstí, 14.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Aktuální finanční situace města Dotazníková akce
K dnešnímu dni máme na účtech města
(mimo vázané a účelové prostředky) celkem
2,49 mil. Kč.
Na druhé straně evidujeme dodavatelské faktury–po odečtení faktur, které budou
hrazeny z dotací nebo z úvěru na rekonstrukci Střední ulice – celkem za 5,7 mil.Kč,
z toho 5,5 mil. Kč je po splatnosti (většinou
do dvou týdnů).

Dle účetnictví k 30.11. eviduje město
32,6 mil. nesplacených úvěrů a přes 3 miliony nesplacených leasingových splátek. Na
začátku roku 2011 se objem sníží cca o 6,1
mil. Kč příjmem z prodeje domu V Boroví, na
druhou stranu se zvýší čerpáním úvěru 5,0
mil. Kč za rekonstrukci ulice Střední a dále
dokončení na straně 5

uvnitř listu!

Pro rodiny s dětmi, seniory a občany se zdravotním postižením jsme připravili uvnitř
listu dotazník nového projektu komunitního
plánování sociálních služeb. Cílem je zmapovat potřeby jednotlivých skupin občanů. Dotazníky jsou k dispozici na webu města a na
distribučních místech. Děkujeme za jejich
vyplnění a odevzdání do 15. ledna 2011.
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První měsíc nového vedení
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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání 		
112
Lékařská pohotovost
155
Policie ČR 		
158
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči 			
150
Hasiči Mokropsy
2 5164 0150
Pohotovost plyn
244 472 811–2
Pohotovost voda
602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení
800 101 109

Co jsem moc nečekal…
Nabízím nejdříve pár odlehčených postřehů
o věcech, které jsem před přijetím kandidatury na starostu a následným převzetím této
funkce tak úplně nečekal…
	Nečekal jsem, že nedojde k žádnému formálnímu převzetí úřadu od předchozího
starosty Rádla. Ani jednou jsem se s ním
neviděl.
	Nečekal jsem, že jedním z prvních mých
rozhodnutí bude to, že nepřijmeme delegaci z Filipín a neuzavřeme smlouvu
o partnerství s jejich provinčním městem.
	Nečekal jsem, že budu hned zpočátku
řešit kolektivní smlouvu s odbory, které
letos na úřadě vznikly (pracoviště v Černošicích a Praze mají dohromady cca 200
lidí).
	Nečekal jsem, že způsobím některým
úředníkům značné překvapení, když jim
poděkuji za povinný týdenní výkaz. Prý
na to z minula nebyli zvyklí.
	Nečekal jsem, že už zpočátku svého fungování budu věnovat tři dny času recertifikačnímu auditu systému ISO, který má
úřad od roku 2008 zaveden.
	Nečekal jsem, že budu mít kromě formální role šéfa hasičů a městské policie
a člena dvou povodňových komisí a jednoho krizového štábu dokonce i funkci
hlavního metrologa.
	Nečekal jsem, že na moji hlavu mohou
padat otázky médií a stížnosti řidičů,
když je například u vranovské přehrady
kvůli riziku zřícení kusu skály omezena
doprava.
	Nečekal jsem, že i ode mne bude někdo
očekávat fotku, jak krumpáčem provádím první výkop na místě budoucí školky.
Ubránil jsem se – a Informační list vyšel
i tak ;-)
Kostlivci ve skříni
Že naší první investicí musela být stavba
za 3 miliony Kč pod zem na území cizího

města (vodovodní řad v Radotíně), sice nové
vedení města nadšeno nebylo, ale naléhavá
potřeba zajištění dostatku vody pro Černošice v následujících letech nám bohužel
nedala jinou možnost.
Horší „Jobovou zvěstí“ je platební rozkaz na částku 3 944 659 Kč, který městu přišel 3.12. od Okresního soudu Praha – západ,
který tímto stvrdil nárok firmy Šulc & syn
s.r.o. na dílčí úhradu části díla provedené
na neúspěšném a zpackaném projektu Bike
& Ride u mokropeského nádraží a náhradu
ušlého zisku. Město se odvolá a započne tak
soudní spor.
Další pohledávkou za městem je zhruba
milionová pohledávka od společnosti
Ochrana podzemních vod za odstranění
následků ekologické havárie v území, které
pod Městský úřad Černošice spadá. Povinnost úhrady připadá městu, i když skutečným viníkem havárie je třetí osoba.
Mezi zjištěné „kostlivce ve skříni“ patří
také nevýhodné a neprůhledné smlouvy
s některými dlouhodobými dodavateli
města, které jsme po nástupu do úřadu
začali analyzovat a kde tušíme výrazný
potenciál úspor, při současné možnosti získat za méně peněz lepší služby.
Dalším kostlivcem je například to, že
bývalé vedení ve snaze opticky snížit oficiální rozpočet na školku na Vápenici vyškrtlo
z rozpočtu například položku odvozu a uložení zeminy (odhadem jí bude 1000 m3)
v řádu mnoha set tisíc korun – což samozřejmě ale bude nutno zaplatit...
Další soudní spor se rozjíždí ohledně
nároku bratrů Petelíkových na vrácení statisícových částek za smluvně přislíbené, ale
neprovedené městské investice. Na jiném
místě IL o probíhajících soudních sporech
informuje právnička městského úřadu.
K řešení stále zbývá samozřejmě také
táhnoucí se záležitost ohledně závazku
města koupit v Centru Vráž kulturně-společenský sál a/nebo učebny a černé stavby
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z radnice

Omezení
městského rozhlasu
Veřejný městský rozhlas, jehož hlášení
v tlampačích na sloupech občas asi slýcháte, považuji tak trochu za přežitek dob
dávno minulých, na který například na
západ od našich hranic rozhodně nenarazíte. Protože hluk je obecně považován za
součást znečištění životního prostředí, je
zde i aspekt, zda vlastně město má právo
rušit své občany na jejich vlastních pozemcích. Nicméně fungování městského rozhlasu považujeme za problematické
i z čistě praktických důvodů – naprostá většina obyvatel města jeho hlášení neslyší,
protože přes den ve městě není přítomna.
Z těch, kteří tu jsou, jsou mnozí od nejbližšího tlampače tak daleko, že hlášení nerozumí (a jak se jeden občan v dopisu vyjádřil, jen je pak nervózní, že neví, o co důležitého přišel). Obsah hlášení je potřeba si
zapamatovat, pokud byste obsahu sdělení
(třeba pozvánky na nějakou akci) chtěli
využít. V minulosti byl často rozhlas chybně
používán pro komerční hlášení (za 5 Kč
na slovo mohl vysílat kdokoliv). Ze všech
těchto důvodů bude hlášení městského
rozhlasu výrazně omezeno a nahradíme jej
modernějšími, uživatelsky příjemnějšími
a efektivnějšími způsoby komunikace.
SMS rozhlas do kapsy – zašlete SMSku
ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo 777 081
532 a budete dostávat upozornění na plánované odstávky elektřiny a vody (pouze
ve Vaší lokalitě, pokud do SMSky přidáte
název své ulice), pozvánky na významné
kulturní a jiné akce ve městě, upozornění
na nebezpečné situace (nefungující žel.
přejezd, povodeň apod.). V budoucnosti
systém zkusíme vylepšit o další možnosti
výběru typu zpráv dle zájmu odběratelů.
Informacím o kulturních akcích zamýšlíme dát výraznější prostor v novém formátu Informačního listu.
Na webové stránce města chceme
časem nabídnout možnost přidání emailové adresy do distribučního seznamu,
aby Vám informace mohly chodit emailem – průběžně, nebo třeba týdenní výběr
aktualit z městského webu.
Přehodnotíme také umístění a podobu
městských vývěsek, aby jimi bylo město
dobře pokryto.
Všechny tyto komunikační kanály jsou
a budou k dispozici pořadatelům kulturních a jiných akcí, a omezení městského
rozhlasu jistě více než dostatečně nahradí.
Filip Kořínek
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tzv. věžičky tamtéž – nedávno dostavěné
na základě těžko přijatelného prohlášení, že
její okna jsou „scénickou stavbou“; stavební
úřad na místě provede kontrolu v polovině
ledna..
Na čem všem pracujeme
A ještě ve stručnosti, čím vším jsme se ještě
zabývali od svého zvolení do půli prosince:
investiční projekty – rekonstrukce Střední
ulice, stavba cyklostezky, stavba mateřské
školky, komise pro investice a strategický
rozvoj si na prosinec naplánovala hned 2
schůzky a pracuje na strategii pro výběr
investic na následující období; absolvovali
jsme schůzky na Krajském úřadě a na ROPu
(Regionální operační program z fondů EU)
ohledně výstavby parkovacích stání u mokropeského nádraží a ohledně očekávané celkové rekonstrukce Vrážské a Dobřichovické
ulice (II/115)
zveřejňování informací – zásadní změny
na městském webu, změna způsobu přípravy a vydávání Informačního listu, vylepšení služby SMS do kapsy, zpřehlednění
úřední desky aj.
analýza právních závazků města – sestavujeme souhrnný přehled všech smluv, které
město uzavřelo a ze kterých plnou dosud
jedné nebo druhé straně závazky; sestavujeme přehled plných mocí – dosud spolehlivě nevíme, čím vším a koho město v minulosti pověřilo! nastudovali jsme desítky stran
interních materiálů a smluv...
řešení prostor městského úřadu – jednak jde o prozaický problém zajištění pracovního stolu jak pro starostu tak pro místostarostku (v minulosti na úřadě pobývala
pouze místostarostka Langšádlová, ale my
potřebujeme židle dvě), za druhé o celkové
budoucí řešení pro městský úřad – současné
prostory jsou trochu ostudné, ale hlavně
malé a energeticky neuvěřitelně neefektivní
audit ISO – městský úřad úspěšně prošel
v počátku prosince recertifikačním auditem
ISO; s touto oblastí ale souvisí i to, že řada

vnitřních směrnic naléhavě potřebuje aktualizovat....
nastavení vnitřních komunikačních procesů a pracovních skupin – poprvé se
sešly všechny pracovní skupiny (komise)
a výbory zastupitelstva; každý týden probíhá porada starosty s vedoucími všech
odborů; dokončili jsme sérii individuálních schůzek s každým vedoucím odboru
zvlášť (včetně šesti v Podskalské); připravili
a absolvovali jsme 3 schůzky rady a 2 zasedání zastupitelstva
finance – dokončili jsme prodej domu
V Boroví, který započalo minulé vedení
z města; výtěžek z něho bohužel město
neuvidí – banka si jej rovnou nechá na
úhradu našeho kontokorentního úvěru;
město má aktuálně 36 milionů dluhů, další
zvýšení vyplyne z nutného úvěru na financování školky Vápenice; již nyní ručíme
bance veškerými svými budoucími příjmy, a majetek k prodeji už město de facto
žádný nemá; zároveň čelíme důsledkům
snížení státního příspěvku na výkon státní
správy (tj. hlavně na provoz úřadu v Podskalské) o 17,5%;
Neuvolněný starosta na plný úvazek
Funkci starosty jsem přijal jako tzv. „neuvolněný“. Od svého zvolení ale naprostou
většinu svého času věnuji práci pro město.
Za první měsíc ve funkci to bylo v průměru
přes 9 hodin denně čistého času, tj. pracuji více než asi leckterý uvolněný. Nazvat
svoji funkci uvolněným jsem nepovažoval
za vhodné, i když jako pojmenování reality by to bylo z hlediska vnímání veřejností
přesnější. I nadále totiž chci vlastnit a řídit
svoji malou firmu, která moji rodinu musí
živit. Výhledově předpokládám, že práci
starosty budu věnovat „jen“ asi polovinu
svého pracovního času, jak jsem deklaroval před svým zvolením. Zatím je ale realita taková, že věnuji Černošicím maximum
možného.
Filip Kořínek, starosta Města Černošice

SMS rozhlas do kapsy
napište SMS ve tvaru „SMS rozhlas“
na 777 081 532

a budete vždy v obraze o dění ve městě
(pokud uvedete i jméno své ulice, budete dostávat
upozornění na odstávky elektřiny
a vody pouze ve vaší části města)

z radnice

Přívaly sněhu a mráz zastavily stavbu komunikace Střední
dokončení ze strany 1
zasedání konaném dne 6. prosince rozhodla
o posunutí termínu rekonstrukce na konec
ledna příštího roku a také o zkrácení rekonstruovaného úseku tak, že zatím nebude
rekonstrukce ulice Střední provedena od
křižovatky s ulicí Vrážská po křižovatku
s ulicí Mládežnická. Důvodem tohoto
rozhodnutí jsou již zmiňované nevhodné
klimatické podmínky a také nárůst ceny za
dosud provedenou rekonstrukci. Při realizaci
stavby se totiž ukázalo, že navržený postup,

vycházející z projektu předpokládajícího
zpětné použití únosné konstrukční vrstvy
komunikace, není možné v úseku od ulice
Mládežnická za křižovatku s ulicí Gogolova dodržet. Podloží v tomto úseku obsahovalo značné množství příměsí neinertních segmentů nevhodných pro vytvoření
únosné konstrukční vrstvy. Muselo být proto
nahrazeno novým materiálem ze štěrkodrti,
což stavbu výrazně prodražilo.
Občanům bydlícím v rekonstruovaném
úseku se omlouváme za ztížený přístup
a příjezd k jejich nemovitostem zapříčiněný

Aktuální finanční situace města
dokončení ze strany 1
bude zahájena stavba nové mateřské školky
Pod Ptáčnicí („Vápenice“), kde bude město
svoji spoluúčast k dotaci financovat též
z úvěru řádově kolem 16 mil. Kč.
Zjednodušeně řečeno, do nového roku
tedy město vstoupí de facto cca 3 miliony v minusu (závazky po splatnosti) a s
již přijatými nebo předpokládanými úvěry
zhruba za 50 milionů Kč.
Situaci dále komplikuje celorepublikové
snížení příspěvku, který obce dostávají od
státu na výkon státní správy (pasy, občanky,
dopravní agenda, stavební úřad, agenda
ochrany životního prostředí a sociálních věcí
atd.), a to o 17,5%, což pro Černošice, pod
které spadá i bývalý okresní úřad v Podskalské, představuje částku cca 9 milionů ročně.

Pokles vykazují i ostatní zdroje příjmů
města: Prodej vlastního majetku, který
mohutně dotoval městský rozpočet
v předchozích letech, už záchranu neskýtá
– už ho mnoho na prodej nezbylo. Aktuální
program evropských dotací se již pomalu chýlí ke konci a navíc požadavky na
spoluúčast obcí se zvýšily na úroveň, která
je pro nás již obtížně akceptovatelná (dříve
bylo spolufinancování třeba jen 7,5%, dnes
nezřídka 60%). A výnosy z daní z příjmů,
přidané hodnoty atd. skrze státní rozpočet
se vzhledem k doznívající globální ekonomické krizi také ještě nedostaly na
předchozí úroveň.
21. 12. 2010
Ing. Vladislav Tilsch,
vedoucí finančního odboru
a Filip Kořínek, starosta

Informační list jinak
Vážení čtenáři,
jedním z důležitých bodů našeho volebního programu byla i zásadní změna Informačního listu. A to nejen po formální stránce, ale zejména po stránce obsahové. Ujišťuji vás,
že jsme na této změně začali pracovat prakticky ihned po nástupu do funkcí. Ukončili
jsme spolupráci s redaktorem panem Janovským, kterému tímto děkuji za jeho dosavadní práci, a vyhlásili jsme výběrové řízení na funkci externího redaktora. Ke dni uzávěrky tohoto čísla evidujeme sedm nabídek. Nejpozději v prvních lednových dnech
z nich vybereme toho, kdo bude pro vás v budoucnu Informační list zpracovávat. Předpokládám, že na dalším zasedání zastupitelstva, jehož termín je předběžně stanoven na
20. ledna, schválíme Pravidla pro vydávání Informačního listu. Stanovíme v nich základní
zásady a vztahy, v jejichž rámci bude redaktor pracovat. Současně budeme také schvalovat zřízení redakční rady a její členy, kteří budou na dodržování Pravidel dohlížet.
Závěrem vás mohu ujistit, že Informační list budete i nadále nacházet pravidelně každý
měsíc ve svých schránkách.
Daniela Göttelová, místostarostka

nevhodnými klimatickými podmínkami,
které neumožňují stavbu včas dokončit.
Vzhledem k této situaci je stavební
firma, která má rekonstrukci na starosti,
připravena včas reagovat na případné
žádosti občanů bydlících v části rekonstruované ulice a umožnit jim alespoň
provizorní vjezd automobilů na jejich
pozemky. Stavební firma rovněž přislíbila,
že jakmile to počasí dovolí, bude v rekonstrukci pokračovat.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Město
Černošice
vyhlašuje granty
pro rok 2011
Město Černošice vyhlásilo pro rok
2011 granty pro práci s mládeží,
granty pro oblast kultury a granty
v sociální oblasti.
Formuláře a podmínky budou k dispozici na internetu a v podatelně městského úřadu od 12. 1. 2011. Vyplněné
formuláře bude třeba odeslat na adresu
úřadu nebo odevzdat do podatelny
nejpozději 23. února. Jen připomínám,
že podmínkou pro zařazení žádosti do
grantového řízení bude pro žadatele,
kteří žádají opakovaně, řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2010 do
15. 1. 2011.
Výsledky grantového řízení budou
zveřejněny v Informačním listě a na
internetových stránkách města www.
mestocernosice.cz a doručeny žadatelům na kontakty, které uvedou ve
svých žádostech.
Kontaktní osoby pro jednotlivé
grantové oblasti jsou:
Pavel Blaženín–granty v oblasti kultury, tel.: 251 081 538, 602 200 81, email:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Lenka Kalousková–granty pro práci
s mládeží tel.: 604 900 454, email:
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová–granty v sociální
oblasti, tel.: 251 081 524, 604 268 000,
email daniela.gottelova@mestocernosice.cz.
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Přehlednější
telefonní seznam
na webu města
K novému roku je připraveno další vylepšení webu města (kdo by ještě nevěděl, tak www.mestocernosice.cz), a to
v podobě nového telefonního seznamu,
respektive celého katalogu kontaktů na
jednom místě. Je zde možné vyhledávat nejenom podle jmen, ale také podle
odborů a oddělení, pracovišť apod.
K jednotlivým osobám je možné přiřadit i další informace, například u členů
zastupitelstva jejich fotografii, politickou příslušnost nebo zaměření činnosti
a další. Věříme, že vás toto vylepšení
zaujme, a pokud se vám líbí, dejte nám
to prosím vědět. Rádi také uvítáme vaše
náměty, co ještě zlepšit.
Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
jana.ullrichova@mestocernosice.cz

Proces první změny územního
plánu města Černošice zahájen
Na posledním jednání zastupitelstva před
komunálními volbami byl schválen nový
územní plán města Černošice. Jelikož už
v době jeho schválení bylo zřejmé, že
některé oblasti bude třeba dále upravovat, zastupitelstvo doprovodným usnesením současně rozhodlo o pořízení jeho
první změny ve vztahu k několika vybraným lokalitám (mokropeské nádraží,
mateřská školka na Vráži, oblast „Ostrova“,
redukce ploch BS pro bytové domy).
Okruh oblastí, které bude třeba
v novém územním plánu znovu posoudit,
se však rozrůstá, a „nové“ zastupitelstvo
proto na svém druhém zasedání 9. prosince 2010 schválilo rozšíření území pro
možné změny v územním plánu na celý
katastr našeho města.
V současné době je připravován tzv.
návrh zadání změny územního plánu,

který bude blíže specifikovat jednotlivé
oblasti, kterých by se změna měla týkat,
a způsob, kterým by se měly změnit.
Jako určený člen zastupitelstva pro
otázky územního plánu si proto dovoluji
vyzvat vlastníky nemovitostí v katastru
města Černošice k prověření dopadu stávajícího územního plánu na jejich nemovitosti. Platný územní plán je k dispozici ke
stažení na internetových stránkách města
www.mestocernosice.cz v sekci Územní
plánování. Případné návrhy na změny,
které mohou být posouzeny v rámci této
první změny územního plánu, mi, prosím,
zasílejte na adresu tomas.hlavacek@mestocernosice.cz nejpozději do 20. ledna
2010.
Tomáš Hlaváček

Zápis ze 2. schůze Rady města Černošice
ze dne 6. 12. 2010
Přítomni: Filip Kořínek, Daniela Göttelová,
Tomáš Hlaváček, Lenka Kalousková, Šimon
Hradilek, Petr Wolf, Milena Paříková
Ověřovatel zápisu: Šimon Hradilek
Zápis předchozí rady ověřil Petr Wolf.
Odbor investic a správy majetku
Věc: Dodatečné povolení stavby chaty č.
e. 586 v osadě V Lavičkách
usnesení: rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby chaty č. e. 586
v osadě V Lavičkách
Věc:
Stavba
uličního
oplocení
pozemků parc. č. 3829/12 a 3829/13
v Javorové ulici
usnesení: I. rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby uličního oplocení
pozemků parc. č. 3829/12 a 3829/13 v Javorové ulici
II. rada města dává podnět OÚPSŘ k zahájení správního řízení ve věci přestupku proti
stavebnímu zákonu
Věc: Přístavba rodinného domu č. p.
1712 v Berounské ulici
usnesení: rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 1712 v Berounské ulici
Věc: Přístavba přístřešku k domu č. p.
1027 v Lidické ulici
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usnesení: rada města souhlasí s přístavbou dřevěného přístřešku k domu č. p. 1027
v Lidické ulici
Věc: Stavba rodinného domu na po
zemku parc. č. 2917/192 v Ostružinové
ulici
usnesení: I. rada města souhlasí s vydáním územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/192
v Ostružinové ulici
II. rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku
40 000,- Kč za jednu bytovou jednotku na
obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě
Věc: Stavba rodinného domu na po
zemku parc. č. 2917/195 v Ostružinové
ulici
usnesení: I. rada města souhlasí s vydáním územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/195
v Ostružinové ulici
II. rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku
40 000,- Kč za jednu bytovou jednotku na
obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě
Věc: Stavba rodinného domu na po
zemku parc. č. 2917/197 v Ostružinové
ulici
usnesení: I. rada města nesouhlasí s vydá-

ním územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/197
v Ostružinové ulici vzhledem k nevhodně
navrženým parkovacím stáním na pozemku
parc. č. 2917/197, které povede k parkování
na veřejném prostranství
II. rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku
40 000,- Kč za jednu bytovou jednotku na
obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě
Věc: Stavba rodinného domu na po
zemku parc. č. 2917/23 v Ostružinové
ulici
usnesení: I. rada města nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/23
v Ostružinové ulici podle předložené dokumentace vzhledem k nevhodně navrženým parkovacím stáním na pozemku parc.
č. 2917/23
II. rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku
40 000,- Kč za jednu bytovou jednotku na
obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě
Věc: Dělení a scelení pozemků parc. č.
285 a 288 v Jansově ulici
usnesení: rada města souhlasí s dělením
a scelením pozemků parc. č. 285 a 288 v Jansově ulici

z radnice
Věc: Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 5129/80 v Jetelové ulici
Usnesení: I. rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
5129/80 v Jetelové ulici; souhlas se nevztahuje na stavbu oplocení
II. rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku
40 000,- Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě
Věc: Přístavba a nástavba hotelu
Slánka ve Vrážské ulici
usnesení: rada města nesouhlasí s přístavbou a nástavbou hotelu Slánka ve Vrážské ulici a doporučuje dopracovat projektovou dokumentaci celé stavby jako celku dle
požadavků územního plánu (zvl. doprava
v klidu); rada města upozorňuje na stále
platné podmínky vyjádření města MEUC
53914/2009 z 26.10.2009
Věc: Stavba kůlny na pozemku parc. č.
2930/1 v ulici Na Ladech
usnesení: rada města souhlasí se stavbou
kůlny na pozemku parc. č. 2930/1 v ulici Na
Ladech
Věc: Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 622 v Karlštejnské ulici
usnesení: rada města nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
622 v Karlštejnské ulici a doporučuje projektovou dokumentaci upravit v souladu
s novým územním plánem (dodržení %
zastavěnosti)
Věc: Stavba přístřešku na pozemku
parc. č. 1711 v Čapkově ulici
usnesení: rada města souhlasí se stavbou
přístřešku na pozemku parc. č. 1711 v Čapkově ulici
Věc: Biotopové jezírko na pozemku
parc. č. 2618/2 v ulici Dr. Janského
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním biotopového jezírka na pozemku
parc. č. 2618/2 v ulici Dr. Janského
Věc: Nástavba nákupního střediska
„BOBÍK“ v Karlštejnské ulici
usnesení: rada města nesouhlasí s nástavbou nákupního střediska BOBÍK v Karlštejnské ulici, neboť je v rozporu s územním plánem
Věc: Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 1156/9 v Husově ulici
usnesení: rada města nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 1156/9 v Husově ulici, neboť nesplňuje
regulativy územního plánu
Věc: Nové zemní kabelové vedení NN
v Komenského ulici
usnesení: I. rada města souhlasí s realizací nového zemního kabelového vedení
NN v Komenského ulici za předpokladu
zachování funkčnosti veřejného osvětlení

a při dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství
II. rada žádá OÚPSŘ, aby v podmínkách
rozhodnutí byla uvedena povinnost realizační firmy nahlásit OISM cca 2 měsíce před
zahájením stavby termín zahájení prací
III. rada města souhlasí s odkoupením 14
sloupů z důvodu zachování vedení VO a MR
(cena cca do 1.000,- Kč za 1 sloup + cena
znaleckého posudku)
Věc: Nové zemní kabelové vedení NN
pro pozemky parc. č. 5664 a 5666/1 v ulici
Fr. Kocourka
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nového zemního kabelového vedení
NN v části ulice Fr. Kocourka za předpokladu
dodržením podmínek pro užívání veřejného
prostranství; asfaltový povrch komunikace
v Topolské ulici nesmí být v žádném případě
porušen
Věc: Nové zemní kabelové vedení NN
pro 18 rodinných domů v Arbesově ulici
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nového zemního kabelového vedení
NN pro 18 rodinných domů v Arbesově ulici
Věc: Výpověď z podpěrných bodů ČEZ
v rámci stavby „Černošice – Tyršova, Vráž
ská kNN, dem. NN“
usnesení: rada města nesouhlasí s výpovědí z podpěrných bodů ČEZ a požaduje
v dokumentaci zohlednit zachování funkčnosti vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu
Věc: Výpověď z podpěrných bodů ČEZ
v rámci stavby „Černošice, Havlíčkova
kNN, demontáž NN“
usnesení: rada města rada města nesouhlasí s výpovědí z podpěrných bodů ČEZ
a požaduje v dokumentaci zohlednit zachování funkčnosti vedení veřejného osvětlení
a městského rozhlasu
Věc: Výpověď z podpěrných bodů ČEZ
v rámci stavby ulici „Černošice–Karlštejn
ská kNN, demontáž NN dokončení“
usnesení: rada města rada města nesouhlasí s výpovědí z podpěrných bodů ČEZ
a požaduje v dokumentaci zohlednit zachování funkčnosti vedení veřejného osvětlení
a městského rozhlasu
Věc: Nová přípojka el. energie pro
pozemky parc. č. 894 a 895 v Tyršově ulici
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nového zemního kabelového vedení
NN v části Tyršovy ulice za předpokladu
dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství
Věc: Dokumentace skutečného prove
dení budovy č. p. 228 v Poštovní ulici
V archivu odboru územního plánování a stavebního řádu ani odboru investic
a správy majetku se nedochovala výkresová

dokumentace budovy. Tato dokumentace
je potřebná jak pro řešení provozních problémů, tak pro případné budoucí stavební
úpravy. Navrhujeme, aby město zadalo
zpracování této dokumentace. OISM oslovil
tři projektanty, jejich cenové nabídky předkládáme:
Ing. Aleš Voženílek.......... 24.000,- Kč + DPH
Ing. Milan Čejka............... 12.000,- Kč + DPH
Ing. Michaela Šteigerová 84.000,- Kč
usnesení: rada města přijímá cenovou
nabídku Ing. Milana Čejky (nabídková cena
12.000,- Kč + DPH) na vypracování výkresové dokumentace domu č. p. 228 v Poštovní ulici
Věc: Revize el. zařízení a hromosvodů
v DPS
OISM: Je třeba zadat vypracování periodické revize el. zařízení a hromosvodu v DPS
tak, aby byla do konce prosince hotová.
OISM oslovil tři revizní techniky, jejichž
cenové nabídky předkládáme:
J. Nováček.......................... 24.110,- Kč + DPH
EMEX, s. r. o....................... 29.900,- Kč + DPH
J. Štycha............................. 32.800,- Kč + DPH
usnesení: I. rada města přijímá cenovou nabídku J. Nováčka (nabídková cena
24.110,- Kč + DPH) na vypracování periodické revize el. zařízení a hromosvodu
v budově DPS
II. rada města ukládá OISM, aby pro následující roky řešil objednávky revizí el. zařízení
a hromosvodů na budovy v majetku města
s využitím množstevních slev a s předstihem
pro delší časové období T: 3 měsíce
V 19:35 hod. se na schůzi rady dostavila pí
Kalousková.
Věc: Odkoupení tří sloupů od společ
nosti ČEZ pro zachování vedení veřej
ného osvětlení u křižovatky ulic Neru
dova – Sv. Čecha
usnesení: rada města souhlasí s odkoupením jednoho železobetonového sloupu
a dvou sloupů dřevěných s patkou u křižovatky ulic Nerudova a Sv. Čecha pro zachování funkčního vedení veřejného osvětlení
za celkovou cenu 2.202,- Kč a doporučuje
zastupitelstvu města, aby koupi schválilo
Věc: Rozšíření vedení VO do chatové
osady V Topolích
usnesení: rada města nesouhlasí s rozšířením veřejného osvětlení do chatové osady
V Topolích; budou-li osadníci na své žádosti
trvat, doporučuje, aby se na realizaci rozšíření vedení VO finančně podíleli
Věc: Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemena
v rámci akce Samostatný přivaděč vodo
vodu do Černošic–propojení řadů Radotín
usnesení: rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
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z radnice
věcného břemena s Městskou částí Praha 16
a ukládá starostovi smlouvu podepsat
Věc: Žádost o změnu termínu ke spl
nění usnesení č. 3.1.2 z 1. schůze rady
města konané dne 22.11.2010–výzva
bratrů Petelíkových
Citovaným usnesením bylo OISM uloženo v termínu do 2.12.2010 určit skutečný
rozsah nevybudovaných staveb v lokalitě
Lada Střed, kterých se týká výzva bratrů
Petelíkových, a zadat zpracování finančního
odhadu nevybudovaných staveb u autorizovaného rozpočtáře stavebních prací. Skutečný rozsah nevybudovaných staveb může
být určen na základě prostudování všech
smluv týkajících se lokality Lada – střed,
projektové dokumentace ke stavbě a zjištění skutečného stavu. Poté je možné zadat
rozpočtáři zpracování finančního odhadu.
Zpracování předmětného materiálu závisí
na prostudování obsáhlého spisového
materiálu, a proto není v kapacitních možnostech OISM materiál zpracovat v určeném termínu 3 dnů. OISM proto žádá radu
města o stanovení nového termínu ke splnění usnesení 3.1.2 z 1. schůze rady města
konané dne 22.11.2010.
usnesení: rada města bere na vědomí
informace o časové náročnosti plnění usnesení 3.1.2 z 1. schůze rady města konané dne
22.11.2010 a pro splnění usnesení stanoví
nový termín do 15.1.2011
Věc: „Rekonstrukce ul. Střední“ – úsek
Gorkého–projednání víceprací a méně
prací vyčíslených firmou ALSTAP dle
usnesení 3.1.6 přijatém na 1. schůzi rady
Na základě usnesení 3.1.6 z 1. schůze
rady města OISM svolal schůzku se zástupci
firmy ALSTAP, která se uskutečnila dne
26.11.2010. K jednání si OISM nechal zpracovat u autorizovaného rozpočtáře stavebních prací kontrolní rozpočet, podle kterého
byly ceny u jednotlivých položek předložených v cenové nabídce na provedené vícepráce společnosti ALSTAP vyšší než ceny
uvedené ve smlouvě o dílo. Některé položky
obsahovaly větší rozsah prací, než je skutečnost a některé položky, u nichž nebyla ve
smlouvě vyčíslena cena, byly v porovnáním
s ceníkem URS také vyšší. Výsledkem jednání byla dohoda o přepracování nabídky
firmy ALSTAP na vícepráce a méněpráce v 1.
úseku Střední ulice. Následně OISM obdržel přepracovanou nabídku, která odpovídá kontrolnímu rozpočtu s tím, že bylo
upuštěno od vybudování chodníku k mateřské škole Kvítek. Konečná cena za vícepráce
a méněpráce v prvním úseku činí dle nové
nabídky 206 225,- Kč bez DPH.
Příloha: nabídka
usnesení: I. rada města bere na vědomí
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informace o průběhu jednání se společností
ALSTAP
II. rada města souhlasí s přepracovanou
cenovou nabídkou společností ALSTAP na
vícepráce a méněpráce vyčíslené při akci
„Rekonstrukce ul. Střední“ – úsek Gorkého
v celkové výši 206 225,- Kč bez DPH¨
III. rada města ukládá OISM ve spolupráci
s právním oddělením připravit dodatek ke
smlouvě se zhotovitelem stavby, ve kterém bude zohledněna cenová nabídka dle
bodu II. tohoto usnesení a starostovi ukládá
smluvní dodatek podepsat
Věc: „Rekonstrukce ul. Střední“ – úsek
Mládežnická – Gogolova –vícepráce
a méněpráce
Firma ALSTAP předložila cenovou nabídku
na vícepráce a méněpráce v úseku od Mládežnické ulice za křižovatku s ulicí Gogolova.
Vícepráce jsou zapříčiněny špatným stavem
konstrukčních vrstev komunikace, které měly
být dle dokumentace odtěženy a použity
zpět. Ing. Melichar provedl posouzení kvality
odebraného materiálu, který byl na stavbě
deponován, a rozhodl zápisem do stavebního deníku, že tento materiál je tak nekvalitní a obsahující velké množství neinertního
materiálu, že ho nelze použít jako podkladní
vrstvu komunikace. Po projednání s panem
starostou bylo rozhodnuto o odvezení deponovaného materiálu, který se nedal dále použít a o vytvoření nových konstrukčních vrstev z kameniva. Namísto původně plánovaných 10 cm podkladní vrstvy je v daném
úseku nutné vytvořit konstrukční vrstvu ze
štěrkodrti a to v tl. 20 cm pro zaručení předepsané únosnosti budoucí komunikace. Cena
za nezbytné vícepráce v tomto úseku u jednotlivých položek respektuje ceny uvedené
v ceníku URS a je oproti smluvně uvedeným
cenám snížena (např. u štěrkodrti o cca 50 %)
a činí 454 891,- Kč bez DPH.
Příloha: nabídka s oceněním víceprací
a méněprací
usnesení: I. rada města bere na vědomí
informace o špatném stavu odebrané podkladní vrstvy komunikace Střední v úseku
od ulice Mládežnická za křižovatku s ulicí
Gogolova
II. rada města souhlasí s cenovou nabídkou společností ALSTAP na vícepráce
a méněpráce vyčíslené při akci „Rekonstrukce ul. Střední“ v úseku od ulice Mládežnická za křižovatku s ulicí Gogolova v celkové ceně 454 891,- Kč bez DPH
III. rada města ukládá OISM ve spolupráci
s KT právním oddělením připravit dodatek
ke smlouvě se zhotovitelem stavby, ve kterém bude zohledněna cenová nabídka dle
bodu II. tohoto usnesení a starostovi ukládá
smluvní dodatek podepsat

Věc: „Rekonstrukce ul. Střední“ – úsek
Vrážská – Mládežnická – změna rozsahu
stavby a prodloužení termínu realizace
z důvodu nepříznivých klimatických pod
mínek
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích dvou bodech, kdy bylo
oproti projektové dokumentaci nutné provedení víceprací z důvodu nekvalitních
podkladních vrstev, a k současným klimatickým podmínkám navrhujeme zmenšení
rozsahu stavby rekonstrukce Střední ulice
a posunutí termínu jejího dokončení. Rozsah stavby navrhujeme zmenšit o úsek mezi
ulicí Vrážskou a Mládežnickou, který je částečně zpevněný méně kvalitním asfaltovým povrchem. Lhůtu pro dokončení stavby
navrhujeme prodloužit do 31.1.2011.
usnesení: rada města souhlasí se zmenšením rozsahu stavby „rekonstrukce Střední
ulice“ o úsek mezi ulicí Vrážskou a Mládežnickou, ukládá OISM ve spolupráci s KT
právním oddělením připravit dodatek ke
smlouvě se zhotovitelem stavby, ve kterém bude zohledněna změna rozsahu
stavby, změna termínu jejího dokončení do
31.1.2011 a současně cenové nabídky dle
předchozích dvou bodů a starostovi ukládá
smluvní dodatek se všemi citovanými změnami podepsat
Věc: Oznámení ROP Střední Čechy
o neposkytnutí dotace na projekt Park
and Ride, přednádražní prostor Mokro
psy
OISM obdržel dne 18.11.2010 datovou
zprávu z ROP Střední Čechy, jejímž obsahem bylo sdělení o tom, že projekt Park
and Ride, přednádražní prostor Mokropsy
nebyl vybrán k poskytnutí dotace z prostředků ROP NUTS2 Střední Čechy. V oznámení nejsou uvedeny důvody neposkytnutí dotace, a proto byla domluvena na
1.12.2010 schůzka s ředitelem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy,
JUDr. Ing. Novotným, Ph.D, společností
CAUTOR a starostou města. Na jednání bylo
ze strany ROP konstatováno, že k získání
dotace chyběly 4 body v hodnocení jednotlivých hledisek. Zároveň byla ze strany
ROP deklarována možnost podat novou
žádost o dotaci v rámci právě probíhající
výzvy s tím, že byly doporučeny některé
úpravy projektu vedoucí k zajištění ochrany
zaparkovaných aut na navrhovaném parkovišti, kterými by došlo k navýšení bodového
hodnocení, a tím zvýšení možnosti získat
dotační prostředky. OISM předmětnou záležitost projedná v komisi investiční a strategického rozvoje a podle výsledků projednání bude rozhodnuto o dalším postupu
v předmětné věci.

z radnice
usnesení: rada města bere na vědomí
informace o projektu Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy a konstatuje, že
předmětná akce bude projednána investiční
komisí, na základě níž bude stanoven další
postup
Věc: Informace o jednání s ROP Střední
Čechy ve věci rekonstrukce silnice č.
II/115
Společnost CityPlan, s. r. o. zastupuje
Středočeský kraj na základě plné moci ve
věci plánované rekonstrukce silnice č. II/115
od železničního přejezdu v Černošicích po
začátek katastru Dobřichovice. Na rekonstrukci, která mimo jiné počítá i s realizací
dešťové kanalizace od ulice Smetanova až
k nádraží, kde má být vyústěna do potoka
Švarcavy, bylo vydáno územní rozhodnutí
a všechna potřebná povolení. Požadavek
SÚS Kladno ke stavebnímu řízení byl odlišný
od požadavků k územnímu řízení. SÚS požadovala vyčíslení poměru dešťových vod,
které by byly vpouštěny do nové kanalizace pouze z tělesa silnice II/115 a dešťových vod, které by byly do kanalizace zaústěny z místních komunikací. SÚS odůvodňovala svůj požadavek tím, že za předpokladu,
že jsou do kanalizace v majetku SÚS vpouštěny jiné dešťové vody, než ze silnice, pak se
na investici musí podílet město. Společnost
CityPlan na základě tohoto požadavku zpracovala posudek s hydrotechnickým výpočtem, který se zabývá rozdělením množství
dešťových vod vpouštěných do kanalizace
z místních komunikací a z tělesa silnice. Dle
posudku lze zajistit vpouštění dešťových
vod z místních komunikací do nové kanalizace v silnici tím, že na kanalizaci budou
použity trubky větší dimenze (namísto
DN 300 profil DN 400, v některých úsecích
i DN 500 mm). V celkovém finančním vyčíslení by zvětšení profilu kanalizace obnášelo
navýšení nákladů o cca 400 000,- Kč. Společností CityPlan byla svolána schůzka na
Krajském úřadě, který je zadavatelem projektu. Schůzky se účastnili i zástupci města.
Při jednání konaném na KÚ dne 24.11.2010
nedošlo ke konsenzu nad navrženým postupem a KÚ požadoval, aby se město podílelo výrazně vyšší částkou na výstavbě dešťové kanalizace, neboť bude sloužit převážně pro jeho potřeby a vzhledem k tomu,
že rekonstrukci silnice hodlá kraj investovat z dotačních prostředků prostřednictvím
ROP Střední Čechy, náklady spojené na realizaci dešťové kanalizace by byly považovány za neuznatelné. Město s tímto postupem nesouhlasilo. Následně byla iniciována
schůzka na ROP Střední Čechy, který bude
posuzovat projekt rekonstrukce z pohledu
jeho zařazení do dotačních programů. Při

schůzce konané dne 1.12.2010 na ROP za
účasti pana starosty bylo dohodnuto, že
řešení preferované městem, t. j., že se bude
podílet na výstavbě dešťové kanalizace v silnici č. II/115 částkou cca 400 tis. Kč, bude
pro ROP přijatelné a bude ho akceptovat při
zařazení akce do plánu investic. Toto řešení
bude pro město výhodné, neboť do nové
kanalizace bude možné zaústit stávající zařízení pro odvod dešťových vod z komunikací
na Vráži.
usnesení: I. rada města bere na vědomí
informace o rekonstrukci silnice č. II/115
a s tím spojené výstavbě nové dešťové kanalizace, na které by se město finančně podílelo a konstatuje, že předmětná akce bude
projednána investiční komisí, na základě níž
bude stanoven další postup
II. rada žádá OISM vyhodnotit plánované
autobusové zastávky u Centra Vráž (u ul.
Husova) s ohledem na trasu školního autobusu a zvážit umístění autobusové zastávky
na ul. Vrážské na úrovni ul. Kladenské
Věc: Informace o prodeji domu č. p.
232 v ulici V Boroví
usnesení: rada města bere na vědomí
informace o prodeji domu č. p. 232 v ulici
V Boroví
Věc: „Dodatek č. 344/2010/2 ke
smlouvě o dotaci na SFDI na r. 2010“
V souvislosti s uzavřenými Dodatky
smlouvy o dílo na akce „Cyklostezka Černošice – propojení osady Na Vírku-Kazínská“
a „Černošice – bezbariérové chodníky, etapa
Centrum Černošice“ byly na SFDI podány 2
žádosti o souhlas se změnami vyvolanými
při výstavbě těchto akcí. Na obě akce město
obdrželo ze SFDI souhlas se změnami, které
jsou zohledněny v přiloženém Dodatku č.
344/2010/2. Jedná se o tyto změny:
Cyklostezka–posun trasy směrem od
břehu řeky, stavbu gabionové zdi místo
opevnění břehu lomovým kamenem,
stavbu gabionové zdi jako součásti rekonstrukce jezu a rozšíření můstku přes potok
Švarcava.
Chodníky–zmenšení plánovaného rozsahu stavby v ul. Radotínské (úsek Sadová
– U Vodárny) z důvodu realizování tohoto
úseku firmou Agile v rámci výstavby Penny
marketu.
Obě akce byly zahájeny dle podmínek
uzavřené Smlouvy o dotaci s přednostní
úhradou vlastních nákladů města skládajících se z neuznatelných nákladů a z podílu
na uznatelných nákladech akce. Na základě
výše uvedených změn dochází ke změně celkových nákladů obou akcí, a z toho důvodu
se mění podíl města i podíl uznatelných
a neuznatelných nákladů. U chodníků byl
uhrazen podíl města dle původní smlouvy

o dotaci ve výši 1.565.452,- Kč vč. DPH a skutečný podíl dotace z výše uznatelných
a neuznatelných nákladů dle smluvního
dodatku o dotaci č. 2 činí 77,17 %. U cyklostezky podíl města dle původních smluvních podmínek o dotaci činí 2.559.930,- Kč
vč. DPH a skutečný podíl dotace z výše uznatelných a neuznatelných nákladů dle smluvního dodatku č. 2 činí 73,15 %.
Žádost o uvolnění a doúčtování finančních prostředků na obě akce musí být v souladu se Závazným metodickým pokynem
k zúčtování a finančnímu vypořádání finanč.
prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI
na rok 2010 doručena na SFDI nejpozději do
10.12.2010.
Příloha: oznámení ze SFDI, návrh smluvního dodatku ze SFDI
usnesení: rada města souhlasí s výše uvedeným postupem doúčtování a ukládá starostovi podepsat „Dodatek č. 344/2010/2 ke
smlouvě o dotaci na SFDI na r. 2010“
Věc: „Bike and Ride“ – soudní spor
OISM: od Okresního soudu Praha – západ
jsme dne 1. 12. 2010 obdrželi Elektronický
platební rozkaz. Soud ukládá městu zaplatit žalobci, firmě Šulc a syn, s. r. o. pohledávku ve výši 3.757.069,- Kč (vč. úroku z prodlení) a dále náhradu nákladů řízení ve výši
187.590,- Kč. Proti platebnímu rozkazu je
možno podat do 15 dnů ode dne doručení
odpor. Pro případ, že bude podán odpor,
elektronický platební rozkaz se ruší a je
nutné ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho podání
se písemně k celé věci vyjádřit. Věc je předána právnímu oddělení k posouzení ve
spolupráci s OISM
Příloha: Elektronický platební rozkaz +
Návrh na vydání elektr. plateb. rozkazu
usnesení: I. rada města ukládá právnímu
oddělení podat proti tomuto elektronickému platebnímu rozkazu odpor a ve stanovené lhůtě a podat písemné vyjádření ve
věci tak, aby nedošlo k rozsudku pro uznání
II. rada města ukládá právnímu oddělení
vypracovat interní vyjádření včetně rozboru
smlouvy
Finanční odbor
Věc: Žádosti o splátkový kalendář
usnesení: rada města stanovuje p. P. zaplatit pokutu v 10-ti splátkách, tj. 10 x 2.600,- Kč
usnesení: rada města stanovuje p. G
zaplatit pokutu v 10-ti splátkách, tj. 10 x 2
600,- Kč
usnesení: rada města stanovuje pí. P.zaplatit pokutu v 11-ti splátkách, tj. 11 x 1.000,Kč
usnesení: rada města stanovuje p. H.
zaplatit pokutu v 8-mi splátkách, tj. 8 x
2.000,- Kč
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z radnice
Odbor životního prostředí
Věc: Nabídkové řízení–výběr zpracova
tele lesních hospodářských osnov LHO
Černošice, zařizovací obvod Zbraslav
usnesení: I. rada města schvaluje jako
vítěze nabídkového řízení Ing. Bořivoje Zimmermanna
II. rada města ukládá odboru životního
prostředí zajištění dalších kroků k uzavření smlouvy o dílo s vybraným subjektem
a zpracování LHO
Městská policie
Věc: Návrh na provedení opravy lasero
vého měřiče rychlosti včetně jeho ově
ření
Na základě předávacího protokolu laserového měřiče rychlosti ze dne 18.1.2010,
kde nám společnost LAVET sdělila skutečnost, že pokud nedojde k opravě nosného
kloubu a uložení fotoaparátu, nebude již
na příště toto měřidlo ověřeno ČMI a zařízení bude muset být vyřazeno z provozu.
Z tohoto důvodu bylo ze strany městské policie zažádáno o předběžné vyčíslení této opravy vč. následného ověření
měřidla. Předběžná cena byla společností
LAVET stanovena na 53.100,- Kč vč. DPH za
provedení opravy a 20.400,- Kč za ověření
měřidla.
Zakoupení nového měřidla by bylo
výrazně dražší (cca 600 tis. Kč), MP doporučuje provedení této opravy.
Příloha: Předávací protokol k laserovému
měřiči 004/03; Ceník ověření měřidla; Vyčíslení opravy laserového měřiče
usnesení: rada města schvaluje návrh na
opravu laserového měřiče rychlosti
Odbor informatiky
Věc: Dodatek ke smlouvě o dílo s MŠ
Karlická - Černošice–úprava smluvních
podmínek
Město uzavřelo dne 29.3.2006 smlouvu
s Mateřskou školou Karlická v Černošicích.
Předmětem smlouvy je úplatné poskytování
služeb připojení k internetu. Ve smlouvě je
zakotveno ustanovení o pravidelném zvyšování ceny na základě oficiální míry inflace.
Protože cena internetové konektivity všeobecně klesá, toto ustanovení není přiměřené a dodatkem se ruší. Základní cena
služby činí 250,- Kč měsíčně bez DPH.
V průběhu letních měsíců došlo
v důsledku růstu vegetace k poruchám
šíření signálu. Město nebude účtovat konektivitu za měsíce listopad a prosinec 2010,
tím bude kompenzovat výpadky služby.
usnesení: rada města souhlasí s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě s Mateřskou školou v Černošicích Karlická ul.
Věc: Projekt „Rozvoj služeb eGovern
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mentu v ORP Černošice I-III“–oznámení
o zakázce a zadávací dokumentace
Město Černošice obdrželo Oznámení
o schválení žádosti o podporu z IOP na
realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ v rámci
výzvy č. 06 Integrovaného operačního
programu. Město Černošice, jako veřejný
zadavatel, zadává nadlimitní veřejnou
zakázku v otevřeném řízení. Zakázka je
rozdělena na 10 částí. Předpokládaná celková hodnota VZ činí 5 990 684,- Kč bez
DPH, z toho:
část 1 zakázky–Technologické centrum–
servery a diskové pole–1 350 000,- Kč bez
DPH,
část 2 zakázky–Technologické centrum–
hraniční router–516 000,- Kč bez DPH,
část 3 zakázky–Technologické centrum–
záloha napájení–60 000,- Kč bez DPH,
část 4 zakázky–Technologické centrum–
serverový operační systém – 248 000,- Kč
bez DPH,
část 5 zakázky–Technologické centrum–
správa identit–260 000,- Kč bez DPH,
část 6 zakázky–Technologické centrum–
vrstva L3 Switching–105 000,- Kč bez DPH,
část 7 zakázky–Elektronické spisové
služby A–997 223,- Kč bez DPH,
část 8 zakázky–Elektronické spisové
služby B–1 120 014,- Kč bez DPH,
část 9 zakázky–Elektronické spisové
služby C–74 447,- Kč bez DPH,
část 10 zakázky–Vnitřní integrace
úřadu (pořízení ekonomického subsystému)–1 260 000,- Kč bez DPH.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7
467 694,00 Kč včetně DPH, z toho 85 % bude
hrazeno z dotace. Financování projektu je
metodou „ex-post“, město získá na financování úvěr. Realizace projektu je v období od
26.4.2010 do 29.2.2012.
Přílohy: Zadávací dokumentace–10 částí;
Oznámení o zakázce; kopie souhlasu Centra
pro regionální rozvoj
usnesení: I. rada města bere na vědomí
informaci o schválení žádosti o podporu
II. rada města souhlasí se zadáním nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle
předložené dokumentace
Věc: Roční prodloužení licencí – main
tenace zálohovacího systému elektro
nické pošty
V souladu s licenčními podmínkami je
nutné prodloužit licence – maintenance
zálohovacího systému elektronické pošty.
Položka je naplánována v rozpočtu. Cena
je nabídnuta výhradním distributorem pro
ČR a vychází z koncové ceny doporučené
výrobcem, konkurenční nabídky jsou proto
bezpředmětné.

usnesení: rada města souhlasí s prodloužením licencí zálohovacího systému el.
pošty fy TDP s. r. o.
různé
Věc: Návrh výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města
Ing. Hlaváček předložil návrh materiálu
k projednání zastupitelstvu města.
Příloha: Tabulka včetně důvodové zprávy
neuvolněného starosty ve výši 24.770,Kč měsíčně ode dne zvolení do této funkce
neuvolněného člena rady města ve výši
1.800,- Kč měsíčně ode dne zvolení do této
funkce
neuvolněného předsedy výboru nebo
komise ve výši 800,- Kč měsíčně ode dne
jmenování předsedou výboru nebo komise
neuvolněného člena výboru nebo
komise ve výši 500,- Kč měsíčně od data
jmenování členem výboru nebo komise
neuvolněnému členovi zastupitelstva ve
výši 500,- Kč měsíčně od data zvolení členem zastupitelstva
předsedy výboru nebo komise, který
není členem zastupitelstva, 800,- měsíčně
od data jmenování předsedou výboru nebo
komise
člena výboru nebo komise, který není
členem zastupitelstva, 500,- měsíčně od
data jmenování předsedou výboru nebo
komise
V případě souběhu více funkcí náleží
členu zastupitelstva odměna ve výši souhrnu odměn za výkon těchto funkcí.
usnesení: rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města
Věc: Žádost pana Svatka
Mgr. Kořínek předložil žádost od pana
Svatka týkající se nájmu bytu v Poštovní
ul., kde město dalo panu Svatkovi výpověď
z nájmu bytu.
usnesení: I. rada města bere dopis p.
Svatka na vědomí
II. rada města ukládá OISM jednat s p.
Svatkem a nabídnout mu smlouvu o pronájmu uvedeného bytu na dobu určitou za
tržní nájemné s právem podnajmout byt
třetí osobě
závěr
Průběh a výsledek hlasování:
Všechna výše uvedená rozhodnutí byla
přijata hlasy všech přítomných radních,
není-li uvedeno jinak.
Termín splnění úkolů:
Rada města stanovila termín splnění
úkolů uložených radou do 3 pracovních
dnů od doručení zápisu ze zasedání, není-li
v zápise uvedeno jinak.
Mgr. Filip Kořínek – starosta
Šimon Hradilek – člen rady města

z radnice

Dům města
v ulici V Boroví
byl prodán
V prvním prosincovém týdnu byly
učiněny poslední kroky vedoucí
k prodeji domu č. p. 232 v ulici
V Boroví, který se město začát
kem letošního roku rozhodlo pro
dat a kterým ručilo za poskyt
nutý provozní úvěr v celkové výši
úvěru 14 000 000 Kč spolu s domem
V Mýtě. Ten byl prodán na jaře
letošního roku.
Záměr prodeje domu v ulici
V Boroví byl v letošním roce opakovaně uveřejňován a inzerován v regionálním i celostátním tisku, ale
žádný z přihlášených zájemců nakonec dům nekoupil. Naposledy o prodeji domu rozhodovalo zastupitelstvo
města dne 20. 9. 2010, a to o nabídce
ke koupi domu, kterou podala Mgr.
Klára Nováková. Této zájemkyni byl
nakonec dům prodán. Podpisu kupní
smlouvy však předcházelo několik
jednání s bankovními ústavy a samotnou budoucí nabyvatelkou, která část
ceny za dům hradí pomocí svého
úvěru. Bylo tedy nutné zakomponovat a upravit podmínky bankovních
ústavů tak, aby mohly být promítnuty
do kupní smlouvy. K podpisu všech
smluv souvisejících s prodejem domu
došlo začátkem prosince 2010. Dům
včetně pozemků byl prodán za cenu
7 000 000 Kč, a to se dvěma obydlenými bytovými jednotkami. Nájemníci
bytových jednotek se na podmínkách
užívání domu s novou nabyvatelkou
předem dohodli.
Na bankovním účtu města se však
částka z prodeje domu neobjeví, ale
připadne bance, u které si město půjčilo finanční prostředky na překlenutí špatné finanční situace ke konci
loňského roku, ke které došlo vlivem
hospodářské krize, kdy město nebylo
schopno splácet své závazky a odkládalo většinu velkých plateb až na
letošní rok. Prodejem tohoto domu
bude úvěr ve výši 14 000 000 Kč,
poskytnutý Českou spořitelnou městu
začátkem letošního roku, splacen.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Potřebná rekonstrukce
ulice Komenského
Ulice Komenského je jednou z páteřních komunikací v našem městě, která
je léta v neutěšeném stavebně technickém stavu. Tato komunikace vedoucí
k významným objektům města, jako je základní škola nebo kostel Nane
bevzetí Panny Marie, si proto zaslouží tak kvalitní povrch, aby jízda na této
komunikaci nebyla hazardem, ale stala se bezpečnou jak pro automobily, tak
chodce, kteří se dnes vzájemně vyhýbají propadlinám a nerovnostem v chod
nících i v komunikaci.
Město má k dispozici projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Komenského, která byla zpracována již v roce
2008. Dodnes se však na rekonstrukci
nenašly v rozpočtu města finanční prostředky. Jedná se o komunikaci značné
délky, která je navíc umístěna v kopcovitém terénu s nestabilním podložím po
různých výkopech pro stavby veřejné
technické infrastruktury, a dá se proto
předpokládat, že náklady na její rekonstrukci budou velmi vysoké. Předem
je proto vyloučeno financování rekonstrukce z vlastních, již tak omezených
zdrojů, a proto naskytne-li se příležitost
získání příspěvku z dotačních titulů,
město této příležitosti s největší pravděpodobností využije. Záleží samozřejmě na podmínkách konkrétního
dotačního titulu. V současné době není

žádná výzva použitelná na předmětnou
komunikaci žádným z dotačních programů vyhlášena, ale podle informací,
které má město k dispozici, by k vyhlášení vhodné výzvy mohlo dojít v brzké
době.
Otázka, kdy se dočkají občané bydlící v ulici Komenského nebo v jejím
okolí, rodiče s dětmi docházející do
základní školy či návštěvníci kostela
kvalitní komunikace, zůstává prozatím nezodpovězena. Nezbývá tedy než
doufat, že se na rekonstrukci nalezne
v nejbližší době dostatek finančních
prostředků, a to zejména prostřednictvím některého z dotačních programů.
Vedení města se o to bude intenzivně
snažit.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Počasí pozdrželo i další
stavby ve městě
Chodník u Penny marketu
Vzhledem k nepříznivému počasí
nemohlo být dokončeno zpětné zadláždění chodníku u parkoviště Penny marketu po provedené výstavbě transformační stanice společnosti ČEZ Distribuce. Se zadlážděním chodníku se
čekalo na provedené přepojení kabelů
v místech chodníku do nové trafostanice, které proběhlo 8. prosince 2010.
Firma STRABAG provede zadláždění
chodníku, jakmile to klimatické podmínky umožní. Do té doby prosíme
občany o strpění ztíženého průchodu
kolem parkoviště.

Komunikace ke hřišti v Husově ulici
Do konce roku 2010 měla být dokončena nová přístupová komunikace ke
hřišti v Husově ulici, kterou pro město
na základě plánovací smlouvy staví společnost IDD Praha, s. r. o. Tato společnost
před lety od města koupila pozemky
podél Husovy ulice a zavázala se na své
náklady provést novou komunikaci ke
hřišti, a to s kvalitním asfaltovým povrchem. Firma IDD Praha proto město
požádala o prodloužení termínu realizace
komunikace na jarní měsíce roku 2011.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku
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Informace o soudních sporech,
které vede Město Černošice
Město Černošice, resp. Městský úřad Černošice vede v současné době jedenáct soud
ních sporů. Některé z nich souvisí s výkonem samostatné působnosti Města tak, jak ji
definuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jiné vede v souvislosti s výko
nem státní správy. Tyto soudní spory jsou velmi rozmanitého charakteru.
Ve sporech, kde Město Černošice je stranou
žalující, se jedná vždy o hájení zájmů Města
tak, jak mu to ukládá ust. § 38 odst. 1 výše
citovaného zákona o obcích. Jde především o dva soudní spory, kde se Město Černošice dožaduje žalobou podanou u Okresního soudu Praha-západ a žalobou podanou
u Obvodního soudu pro Prahu 1 uhrazení
evidovaného dlužného vodného a stočného,
a to řádově v hodnotě 120 000 Kč celkem.
Prvé z obou stání proběhlo počátkem prosince t. r. a řízení bylo odročeno, v druhém je
očekáváno nařízení jednání.
Několik soudních sporů souvisí s povinností uloženou Městskému úřadu Černošice
zvláštními právními předpisy, konkrétně
zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní
ochraně dětí, kdy Městský úřad Černošice
hájí zájmy nezletilých, například v komplikovaném soudním sporu o předlužené dědictví. Městský úřad Černošice je rovněž účastníkem soudního sporu o povolenou změnu
příjmení.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Černošice je vyvlastňovacím úřadem pro území
celého okresu Praha-západ, a to dle ust. § 15
a § 16 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě, je v současné době účastníkem jednoho soudního sporu o vyvlastnění pozemků pro společnost TELEFONICA
O2 v obci Štěchovice. Takovýchto soudních
sporů bude pravděpodobně přibývat.
V ostatních případech je Město stranou
žalovanou, například:
žalobou o náhradu škody se zaměstnankyně Městského úřadu Černošice dožaduje
náhrady škody způsobené tvrzeným pracovním úrazem v celkové výši přes 2 mil. Kč
k datu vydání tohoto Informačního listu
bylo již zastaveno řízení ve sporu o zveřejnění omluvy, jíž se domáhal pan Martin Moravec v reakci na článek bývalého místostarosty Města Černošice dr. Jirouta v Informačním listu v květnu roku 2010, ve kterém byly
obsaženy informace představující neoprávněný zásah do chráněného všeobecného
osobnostního práva žalobce. Žalobou na
ochranu osobnosti se pan Moravec domáhal omluvy za tvrzení o jeho snaze změnit
způsob využití svých pozemků v lokalitě Na
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Vápenici. Město Černošice zveřejnilo požadovanou omluvu v listopadovém Informačním listu, právní zástupce pana Moravce
vzal vůči Městu žalobu zpět a Krajský soud
v Praze řízení vůči Městu zastavil
Město Černošice je v souvislosti se
zamýšlenou stavbou „Bike and Ride“ (předpolí Mokropeského nádraží) žalováno zhotovitelem díla firmou Šulc a syn dvěma samostatnými žalobami. Jedna z nich je žaloba
na zaplacení smluvní pokuty dle uzavřené
smlouvy o dílo ve výši 937 292 Kč s příslušenstvím, druhá na uhrazení dvou pohledávek, a to za provedenou práci (piloty)
ve výši 382 818 Kč a za ušlý zisk ve výši
3 374 251 Kč. V prvé cause Město zastupoval advokát dr. Švácha, kterému byla vypovězena plná moc a Město bude zastoupeno
novým právním zástupcem. Soudní spory
jsou teprve v počátku. Pro úplnost informace uvádíme, že mezi Městem Černošice
a firmou Šulc a syn byla uzavřena smlouva
o dílo, od níž však firma Šulc a syn odstoupila z důvodu pozastavení stavby pro nezískání dotace.
soudním sporem, resp. spory jsou causy,
kdy jeden občan okresu Praha-západ žaluje
u Krajského soudu v Praze Městský úřad Černošice o provedení odpočtu bodů, které má
zaznamenány v registru řidičů za opakovaná překročení povolené rychlosti, kterých
má téměř třicet, a to dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V prvém z nich k podané žalobě „na
nečinnost správního orgánu“ bylo Krajským
soudem v Praze rozhodnuto v neprospěch
žalobce, avšak po podání kasační stížnosti
se případem zabýval Nejvyšší správní soud
v Brně, který věc vrátil Krajskému soudu
v Praze pro nesrozumitelnost rozsudku.
Druhý z nich je žalobou „na nezákonný zásah
do práva žalobce“; zde bylo řízení přerušeno.
Jedná se o právně komplikované soudní
spory, kde rozhodnutí o nich budou precedenční.
Město Černošice je v uvedených soudních sporech zastoupeno vlastními právníky,
kteří působí v rámci odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Černošice.
JUDr. Marie Lochovská,
vedoucí právního oddělení

Městský úřad
nadále používá
označení
systému
managementu
kvality
Městský úřad Černošice má od roku
2008 zavedenou normu ISO 9001.
Ve dnech 29. 1. až 1. 12. 2010 proběhl druhý kontrolní audit dle normy
ČSN EN ISO 9001:2009, který provedla
firma CERT ACO, s. r. o. Audit konstatoval, že městský úřad aplikoval většinu nápravných opaření na zjištěné
drobné neshody z minulého kontrolního auditu a městský úřad je i nadále
oprávněn používat toto označení systému managementu kvality. Některé
drobné neshody nebyly dosud odstraněny z důvodů nedostatku finančních prostředků. Na odstranění těchto
drobných neshod se podařilo získat peníze z OP LZZ v rámci projektu „Zlepšení kvality procesního
řízení a strategického managementu
města Černošice“, registrační č. projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.
Ing. Anna Hrabáková, interní auditorka

Zakázka
„Rozvoj služeb
eGovernmentu
v ORP Černošice
I-III“
Dne 14. 12. 2010 bylo na stránkách
Informačního systému o veřejných
zakázkách uveřejněno Oznámení
o zakázce „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“. Oznámení
lze nalézt na adrese http://www.isvzus.
cz/ pod evidenčním číslem 60053944.
Zakázka má 10 částí, zadávací dokumentace je přístupná na internetových stránkách města http://www.
mestocernosice.cz/ v sekci Veřejné
zakázky – Technologické centrum.
Ing. Bohumil Sajdl, CSc.,
odbor informatiky
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Více parkovacích míst u nádraží ČernošiceMokropsy aneb Park and Ride
U nádraží Černošice v současné době není žádná plocha ve vlastnictví města vhodná k zajištění parkování pro obyvatele dojíždějící
za prací do Prahy, vyjma malého parkoviště v Karlštejnské ulici. Proto dochází pravidelně ve všedních dnech k tomu, že jsou osobní
automobily zaparkovány v ulicích Vrážská, Kazínská, Karlštějenká a Riegrova, a lidé, kteří potřebují zaparkovat v centrální části Čer
nošic krátkodobě, hledají místo k parkování marně.
Jediná plocha vhodná k vytvoření nových
parkovacích míst, a to plocha po bývalých
stavebninách za hotelem Slánka, která je
územním plánem k tomuto účelu již také
určena, však je v soukromém vlastnictví.
Město proto bude do budoucna hledat možnosti, jak změnit koncepci parkování, aby
ulice v centru Černošic skýtaly možnosti pro
krátkodobé (zřejmě placené) zaparkování.
U nádraží Černošice-Mokropsy je situace o něco lepší, neboť podél ulice Zdeňka
Lhoty již byly vytvořeny alespoň provizorní parkovací plochy. Současná parkovací místa a zpomalovací zóna u východu
z nádraží byly realizovány v době, kdy
město mělo podanou žádost o poskytnutí příspěvku z regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední
Čechy NUTS2 (dále jen ROP) na revitalizaci celého prostoru kolem nádraží na parkovací zónu typu Park and Ride. Městu
ale žádost o dotaci byla zamítnuta. Chy-

běly celkem 4 body k dosažení potřebné
bodové hranice.
V současné době je ale vyhlášena výzva
ROP č. 54, která je svým obsahem obdobná,
a město může požádat znovu. V rámci projektů typu Park and Ride budou výzvou č. 54
podpořeny aktivity, jakými je například zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Park and Ride u železničních zastávek.
Již připravený projekt počítá s vytvořením
99 parkovacích míst u Mokropeského nádraží,
neboť v jiné části Černošic to z prostorových
důvodů není v současné době možné. Zpracovanou dokumentaci stavby je jen nutné
upravit podle připomínek ROP tak, aby byla
zvýšena bezpečnost automobilů zaparkovaných na budoucích parkovacích plochách,
které mají být vytvořeny podél ulice Zdeňka
Lhoty mezi oběma přejezdy v Mokropsech.
Kromě parkovacích ploch, které by měly být
tvořeny zámkovou dlažbou, by součástí projektu bylo i zhotovení nového asfaltového

Zlepšení kvality
procesního řízení
a strategického
managementu města
V zářijovém Informačním listu jsme vás infor
movali o projektu „Zlepšení kvality proces
ního řízení a strategického managementu
města Černošice“. Projekt byl zahájen v září
2010 těmito agendami:
průzkum veřejného mínění
tvorba elektronických dokumentů.
V říjnu byly zahájeny práce na zpracování
komunitního plánu. V listopadu byla vyhlášena
veřejná zakázka malého rozsahu na tyto činnosti:
zpracování a implementace metodiky projektového řízení, zvýšení efektivnosti řízení rizik, BOZP
a PO, strategické dokumenty města.
Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod
názvem „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.
Ing. Anna Hrabáková, projektový manažer

povrchu úseku ulice Zdeňka Lhoty od křižovatky s ulicí Říční až ke křižovatce s ulicí Dr.
Janského. Část parkovacích ploch by musela
být střežena kamerovým systémem, který
je u nádraží již zčásti realizován, a část by
musela být oddělena oplocením a při vjezdu
i výjezdu závorovým systémem. Tato část parkovacích míst by byla zpoplatněna.
Celkové náklady projektu budou přesně
známy až po vybrání zhotovitele stavby,
k čemuž může dojít až ve chvíli, kdy bude
město se svojí žádostí o dotaci úspěšné.
Odhad se pohybuje kolem 3 500 000 Kč,
z čehož by dotace pokryla 40 %, tj. kolem
1 400 000 Kč. Ze zkušeností ostatních měst,
kde jsou plochy systému Park and Ride provozovány, jsou náklady na výstavbu rentabilní – lze očekávat, že prostředky města,
které by do projektu byly vloženy, by se vrátily na výnosech z parkovného.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Zastávky „na znamení“
bez mávání
Od 3. 1. 2011 dochází ke změně způsobu zastavování v zastávkách s charakterem „na znamení“ a následně k rozšíření jejich počtu. Nový systém, který
úspěšně funguje také v okolních evropských zemích, přinese zvýšení plynulosti a rychlosti dopravy a také zlepšení pohody v autobusech v zimních
měsících. Navíc již nebudou cestující muset na těchto zastávkách mávat.

Praktické rady, jak se chovat na zastávkách
na znamení:

Chci nastupovat:
nemusím na řidiče mávat, stačí stát na zastávce tak, aby mě řidič viděl (řidič
je povinen zastavit v zastávce vždy, nachází-li se v jejím prostoru viditelně
jedna nebo více osob, zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce zastavil
jiný autobus a cestující by mohl být přehlédnut).
Chci vystupovat:
stisknu tlačítko „znamení k řidiči“ umístěné na přidržovacích tyčích dostatečně včas, aby řidič stihl bezpečně zastavit (před každou zastávkou na znamení na ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že hlášení zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je řidič povinen v takové zastávce vždy zastavit).
Úplný seznam nových zastávek „na znamení“ najdete na
www.ropid.cz (v Černošicích jsou pouze dvě zastávky na znamení,
a to U Vodárny ve směru na Radotín a v opačném směru).
Alena Šedivá, odbor dopravy
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Dopis obyvatel ulice v Kosině

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám
touto cestou vysvětlili souvislosti týkající se
provádění zimní údržby v našem městě.
Na základě zmocnění zákonem (§ 27
odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) vydala rada města dvě
nařízení týkající se zimní údržby – jedním se
stanoví místní komunikace, které se v zimě
neudržují (č. 2/2010), druhým nařízením
byly stanoveny podmínky pro odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací (č. 3/2010).
Uvědomujeme si, že zařazení některých
místních komunikací mezi tzv. neudržované nebylo šťastné. Bez ohledu na to je i na
těchto komunikacích odklízen sníh v šíři 3,5
m, a to ihned poté, co je provedena zimní
údržba na místních komunikacích 1. – 3.
kategorie. V těchto kategoriích jsou zařazeny přístupové komunikace ke školkám,
k budovám škol, k nádražím a zastávkám
autobusů.
Samozřejmě je v našem zájmu, aby ke
všem rodinným domům na území města
byla zajištěna přístupová cesta pro lékaře,
14 |

hasiče, ale i svoz komunálního odpadu.
I proto je nyní připravována změna vydaných nařízení tak, aby ve 4. kategorii byly
zařazeny pouze ty místní komunikace, na
kterých není provádění zimní údržby nutné.
Věřte, že se všichni budeme snažit, aby
komunikace a chodníky v našem městě byli
co nejlépe uklizené.
Jiří Horák, Technické služby,
Mgr. Slávka Kopačková, právní oddělení
V případě naléhavé potřeby jsme po
dohodě připraveni zajistit co nejrychlejší úklid místní komunikace. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech
251 640 183 nebo 602 139 893 (odbor
Technické služby), 605 255 450 (Městská
policie).
Vážení spoluobčané, prosíme vás, abyste
svá vozidla neparkovali v ulicích města,
a to zejména v nočních a ranních hodi
nách. Mnohdy tak dochází ke znemož
nění průjezdu techniky zajišťující odklí
zení sněhu.

Z činnosti technic
města Černošice

S nástupem zimy, která zasypala město
sněhem již koncem listopadu, nasadili pracovníci technických služeb veškerou techniku určenou k zimní údržbě místních
komunikací. K tomuto účelu jsou k dispozici dva posypové vozy s čelní radlicí, traktor s radlicí a motorová frézka s radličkou.
V roce 2010 navíc zakoupilo město malotraktor Vega, který je využíván v zimním
období k úklidu sněhu z chodníků a po zbytek roku k úklidu města a k údržbě zeleně.

z radnice

kých služeb

Sněhová nadílka
komplikovala
dopravu ve městě
Od počátku prosince se celé Černošice potýkají s dopravními komplikacemi, které nám
všem přinesla sněhová nadílka. Od prvního sněhu byla několikrát zneprůjezdněna sil
nice II/115, která prochází celým městem. Několikrát musela být vyprošťována zapadlá
vozidla, včetně kamionů bez zimní výbavy. Na řešení těchto dopravních problémů
se podílelo mnoho lidí, včetně pracovníků technických služeb, Sboru dobrovolných
hasičů Mokropsy a městské policie. Bohužel i přesto, že všichni pracovali mnoho hodin
navíc, aby ostatní obyvatelé města i projíždějící řidiči měli zajištěný jistý, i když ome
zený komfort, dostávalo se jim od některých jedinců i sprostých nadávek. Chtěl bych
proto touto cestou poděkovat všem, kteří se na odstraňování sněhové nadílky podíleli
a přiložili ruku k dílu. A těm, kteří museli čekat na zprůjezdnění komunikací, za trpěli
vost, neboť to bylo v danou chvíli to jediné, co mohli dělat.

Po zprůjezdnění místních komunikací udržují pracovníci technických služeb i parkoviště u místních škol a školek a zajišťují přístup ke kontejnerovým stáním na tříděný
odpad.
Pracovní technických služeb děkují těm
obyvatelům města, kteří svépomocí odklízejí sníh z chodníků u svých nemovitostí,
a tím významně pomáhají při zajiěťování
schůdnosit místních komunikací.
Jiří Horák, vedoucí odboru Technické služby

Psa zřejmě zranil vlak – 27. listopadu
v podvečerních hodinách byl hlídce městské
policie nahlášen nález psa ležícího u kolejí
v ulici Říční. Strážníci na místě zjistili, že zvíře
pravděpodobně zranil projíždějící vlak. Po
nezbytném ošetření si psa převzal jeho majitel, který ho převezl k odbornému ošetření.
Signál Tíseň přivolal hlídku – 29. listopadu v nočních hodinách vyjížděli strážníci na signál Tíseň do Domu s pečovatelskou službou. Při kontrole hlásiče zjistili místo vyvolání signálu, který vyšel z jednoho z bytů. Uvnitř bytu pak nalezli ležící
ženu, které se udělalo nevolno. Strážníci
ženě ihned poskytli první pomoc a přivolali
lékaře.
Týrání psa se nepotvrdilo – 1. prosince
přijala podatelna MěÚ Černošice oznámení
o týrání psa u restaurace Monopol. Následně
celou věc převzala městská policie, která
provedla patřičné šetření. Bylo zjištěno, že
pes – kříženec chrta a německého ovčáka –
dostává pravidelně krmení a vodu a z očkovacího průkazu bylo zjištěno, že je pravidelně očkován. Majitel zvířete podal k celé
věci vysvětlení, které bylo doloženo i dalšími skutečnostmi. Městská policie nekonstatovala podezření z protiprávního jednání,
avšak celou věc bude dále sledovat.
Po silnici pobíhali koně–2. prosince

v odpoledních hodinách obdržela hlídka
městské policie oznámení o pobíhajících
koních v ulici Dobřichovická. Hlídka na místě
provedla potřebná opatření a zjistila majitele koní, který si je poté odvedl.
Napadení vyřešila domluva – 9. prosince v brzkých ranních hodinách vyjížděla hlídka strážníků do baru Kazín, a to
na základě oznámení obsluhy. Podle oznámení mělo v baru dojít k vzájemnému napadení tří osob. Strážníci na místě zjistili totožnost všech výtečníků a vyzvali je, aby podali
k celé věci vysvětlení. Protože nevznikla
žádná škoda, byla celá věc na místě projednána domluvou.
Napadení se nekonalo – 9. prosince
v odpoledních hodinách vyjela hlídka městské policie do ulice Na Marsu, kde mělo
podle podaného oznámení dojít k napadení. Na místě strážníci zjistili oznamovatele
a požádali ho o vysvětlení. Ten si ale vše rozmyslel a oznámení stáhl.
Dne 9. prosince vyjížděla hlídka městské policie do ulice Majakovského, kde
mělo údajně dojít k domácím neshodám
a k vyhrožování fyzickou újmou. Po příjezdu
na místo strážníci účastníky incidentu uklidnili a poté věc převzala Policie ČR k dalšímu
opatření.
Gregor Dušička, vedou městské policie

Reklamní poutače „A“
Ve městě Černošice bylo v posledních měsících roku 2010 při kontrolní činnosti náhodně
zjištěno několik již umístěných reklamních poutačů, tzv. „A“, které nejsou řádně při
hlášeny k poplatkové povinnosti. Tato povinnost je uložena zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a zavedena vyhláškou města Čer
nošice č. 5/ 2009 o místních poplatcích.Od počátku prosince se celé Černošice potý
kají s dopravními komplikacemi, které nám všem přinesla sněhová nadílka. Od prv
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ního sněhu byla několikrát zneprůjezd
něna silnice II/115, která prochází celým
městem. Několikrát musela být vypro
šťována zapadlá vozidla, včetně kami
onů bez zimní výbavy. Na řešení těchto
dopravních problémů se podílelo mnoho
lidí, včetně pracovníků technických slu
žeb, Sboru dobrovolných hasičů Mokro
psy a městské policie. Bohužel i přesto,
že všichni pracovali mnoho hodin navíc,
aby ostatní obyvatelé města i projíždě
jící řidiči měli zajištěný jistý, i když ome
zený komfort, dostávalo se jim od někte
rých jedinců i sprostých nadávek. Chtěl
bych proto touto cestou poděkovat všem,
kteří se na odstraňování sněhové nadílky
podíleli a přiložili ruku k dílu. A těm, kteří
museli čekat na zprůjezdnění komuni
kací, za trpělivost, neboť to bylo v danou
chvíli to jediné, co mohli dělat.

Milí budoucí
žáčci a rodiče,
všechny Vás zveme k zápisu do 1. třídy naší
školy, který se koná 27. ledna 2011. Zápis
bude probíhat v budově školy v ulici Pod
Školou 447. Vyzdobené třídy v nové přístavbě školy budou pro Vás otevřeny od
14.00 do 18.00. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. Přednostně
budou zapsáni prvňáčci s trvalým bydlištěm v Černošicích a ve Vonoklasech. A co
všechno Vám naše škola může nabídnout?
nízký počet žáků ve třídě
	individuální přístup ke všem žákům ve třídě
moderní vybavenost učeben
	interaktivní tabule
	sportovní vyžití, hřiště s umělým povrchem a přetlakovou halu
	plnou odbornost pedagogů
	při výukových obtížích pomoc Školního
poradenského centra se speciálním pedagogem, psychologem, logopedem a sociálním preventistou
	plavecký výcvik
	spolupráci s ekologickými středisky
	soutěže na úrovni školy i okresu
	školní knihovnu- školní jídelnu s výběrem
ze dvou druhů jídel
	školy v přírodě
	školní družinu – ranní i odpolední
	velký výběr zájmových kroužků.
Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky
prvních tříd, vedení školy a Vaši budoucí
starší spolužáci.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Poplatek za užívání veřejného prostranství u těchto reklamních zařízení stanoví
v hlavě IV., článku IV., pís. b) sazbu 20 Kč/
m2/den, za použití veřejného prostranství
k umístění reklamního zařízení všeho druhu.
U tohoto poplatku není rozhodující vlastník pozemku, na kterém je reklamní zařízení
umístěno, ale rozhoduje zde pouze to, zda je
toto zařízení umístěno na veřejném prostranství. Tímto veřejným prostranstvím je myšlen takový prostor, který je přístupný každému bez omezení, a dle zákona O místních
poplatcích jsou jím zejména náměstí, chodníky, podchody, průchody, parky atd. Splatnost tohoto poplatku je stanovena v čl. V.,
vyhlášky města Černošice č. 5/2009 o místních poplatcích.
Městská policie Černošice si dovoluje
touto cestou upozornit všechny fyzické
a právnické osoby, kterým je tato poplat

ková povinnost stanovena, aby se k uve
dené poplatkové povinnosti přihlásily
nejpozději v měsíci lednu 2011 u správce
poplatku, kterým je Městský úřad Černo
šice. V případě, že se poplatník k této povinnosti nepřihlásí, ačkoli je povinen tak učinit, může mu být správcem poplatku uložena dosti výrazná sankce za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy. Správce
poplatku pak přistoupí ke stanovení poplatkové povinnosti platebním výměrem a dále
k daňovému řízení. Celá věc tak v případě
nezaplacení případně vyhýbání se daňové
povinnosti může být ukončena až výkonem
exekuce.
Městská policie Černošice započne s kontrolou těchto záborů veřejného prostranství
s účinností od 1. 2. 2011.
Gregor Dušička,
vedoucí městské policie

Prosincové vítání nových
občánků města Černošice
V neděli 12. prosince jsme přivítali v Základní umělecké škole 35 nových občánků
města Černošice, jejichž rodiče přijali pozvání na tuto slavnost. Nové občánky přivítala paní místostarostka Daniela Göttelová. Rodiče dětí se zapsali do naší kroniky a převzali dárky–knihu „Můj památníček“, ilustrovanou paní Marií Fischerovou-Kvěchovou,
a zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku. Děti ze ZUŠ a jejich učitelé připravili pro rodiče a děti
krásné vystoupení a předali jim své dárečky–krásná papírová miminka.
Eva Řehořová, oddělení matrik
Rodiče, kteří se nemohli zúčastnit nedělního slavnostního vítání občánků, se mohou
s paní matrikářkou domluvit na novém květnovém termínu.
Kontakt: Eva Řehořová, tel.: 251 081 526, e-mail: eva.rehorova@mestocernosice.cz

z města a okolí

Komunitní
plánování
sociálních
služeb
města Černošice
Od 13. prosince probíhá v našem
městě dotazníková akce pro následující skupiny obyvatel:
	rodiny s dětmi předškolního
věku
	senioři
	lidé se zdravotním postižením
Dotazníky jsou k dispozici na webu
města v sekci Komunitní plánování, na
následujících stránkách tohoto čísla
Informačního listu a na těchto distribučních místech:
	Městský úřad Černošice, Rie
grova 1209 (podatelna)
	Technické služby města, Topol
ská 660
	Dům s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805
	a dalších (lékaři, lékárny, mateřské
školy)

Vánoční strom pro zvířátka
v naší školce
Už se nám stalo tradicí společně s paní Fořtovou a dalšími členy Sokola Černošice ozdobit vánoční strom pro ptáčky a veverky na
zahradě mateřské školy v Karlické. Ptáčkům
děti připravily chutné ozdoby – lojové koule,
řetězy z jablíček a ořechů a spoustu jiných
pochoutek. U stromečku jsme si zazpívali
koledy společně s paní Hurťákovou, která
nám zahrála na akordeon.
Občerstvení bylo připraveno i pro děti
a jejich rodiče. Pochutnávali jsme si na
výborném cukroví, které přinesly děti, a teplém čaji od paní kuchařky. Vyvrcholením
celé akce bylo rozsvícení světýlek na vánočním stromě a velkolepý ohňostroj, který připravil pan Rašek. S dětmi teď budeme pozorovat ptáčky, jak si pochutnávají na dobrotách, a budeme si o nich vyhledávat informace v knížkách.
Děkujeme dětem, rodičům a všem, kdož
se podíleli na příjemném setkání v naší

školce a pomohli malým zvířátkům a ptáčkům přečkat zimní období.
Učitelky MŠ Karlická

Děkujeme za jejich pečlivé vyplnění
a vyzýváme všechny zájemce o účast
v pracovních skupinách, aby nás kontaktovali. Práce ve skupinách se mohou
zúčastnit nejen zástupci jmenovaných skupin, ale i zástupci veřejnosti
a poskytovatelů sociálních služeb.
Termín pro odevzdání vyplněných
dotazníků je vzhledem k opožděné
distribuci Informačního listu pro
dloužen do 15. ledna 2011.
Kontakt:
	Miroslav Strejček
725 031 834 – metodik projektu
	Daniela Göttelová
604 268 000 – místostarostka
komunitni.plan@mestocernosice.cz
Tento projekt je spolufinancován
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost pod názvem „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu
CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

Co se děje v Mokropeské
mateřské školce
V září do naší školky nastoupilo více než
padesát procent nových dětí. Aby se u nás
cítily co nejlépe, připravujeme pro ně stále
nový zajímavý a zábavný program. Na podzim jsme si vyprávěli pohádku o Třech medvědech, proto jsme také pro děti připra-

vili medvědí den. Všichni jsme se oblékli do
medvědích masek a hráli si na medvědy.
Lízali jsme med, lovili ryby, lezli na stromy,
ukládali se k zimnímu spánku, zpívali písničky a učili se básničky o medvědech. Také
jsme si vyrobili medvídky z nejrůznějších
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materiálů a medvědí domečky ze dřeva.
V předmikulášském čase jsme se byli
opět podívat v pekle a nebi. Čerti se snažili
někoho si v pekle nechat, ale naše děti jsou
moc hodné, a tak se všechny z pekla vrátily
zpátky na zem. Poté byly v nebi odměněny
svatým Mikulášem, kterému zazpívaly mikulášské písničky a vánoční koledy. Ve školce
jsme uspořádali Mikulášsko – čertovsko –
andělský den. Děti se převlékly do masek
těchto postav. Mikuláši a andělé si stavěli
nebe a k tomu si zpívali vánoční koledy,
čerti řádili a v postaveném pekle vařili čertovský guláš. Vyrobili jsme si čertíky, andělíčky a mikulášky z papíru a různých jiných
materiálů. Mikuláš s čertem a andělem přišel za dětmi i k nám do školky. Všechny děti

Mikulášovi zazpívaly nějakou písničku a také
dostaly sladký balíček. Tentokrát v něm ale
byly i „dárky“ od čerta. Někdo dostal uhlí,
bramboru nebo mrkev.
Pak už jsme se pomalu začali připravovat na Vánoce. Advent je již tradičně v naší
školce plný tvoření, vyrábění a nejrůznějších akcí pro děti i rodiče. Společně s rodiči si
děti ve školce zdobili svíčky na svůj adventní
věnec. Také jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu. Děti společně s rodiči
doma vyrobili ozdobu, všechny ozdoby byly
vystaveny v šatně školky a všichni rodiče
i děti hlasováním vybírali tu nejkrásnější.
Jako každý rok jsme s dětmi vyráběli vánoční
ozdoby na velký vánoční strom na Masopustní náměstí. Udělali jsme několik druhů

Adventní hvězdy nad náměstím
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řetězů, vánoční koule, zvonky a hvězdy. Stromek si děti také samy nazdobily za pomoci
pracovníků technických služeb. Ve školce
jsme si také nazdobili stromečky vlastnoručně vyrobenými ozdobami, vyrobili
jsme přáníčka a dárky pro naše maminky.
Pro ně jsme také nacvičili vánoční představení, které jsme jim předvedli na vánoční
besídce, na které jsme jim také předali vyrobené dárečky. Za odměnu dětem Ježíšek
přinesl do školky spoustu dárků a krásných
nových hraček. Předvánoční atmosféru jsme
si pěkně užili a teď už rovnýma nohama do
toho nového roku, do kterého vám všem
přejeme hodně zdraví a spoustu pěkně prožitých dnů.
Učitelky MŠ Topolská

z města a okolí
Náměstí s kostelem bývalo v minulosti srdcem města a místem setkávání. Na tom černošickém nacházejí již po několik let milovníci předvánoční atmosféry stánky s nejrůznějšími dárky a výtvory dětí z černošických spolků, sdružení, školek, prvotiny vzešlé z dílny Základní umělecké školy, které tvoří neodmyslitelnou součást jednoho vánočního dne plného nadílek, písní a vůně skořice či hřebíčku.

Na pódiu se tentokrát vystřídala se
svými koledami ponejvíce domácí sdružení, která mají již věhlas, ať už žáci ZUŠ,
Brécy, Chorus Angelus, F a K koledy, a nebo
nováčci, děti ze sdružení Jeden strom, kterým se podařilo spontánní radost předat
z pódia divákům jako poselství nadcházejících Vánoc. Ani letos nechyběly roráty
a liturgické vánoční písně v podání Petra

Lutky, stejně jako živý betlém Církve bratrské. Projít kolem všech stánků znamenalo dočkat se příjemného překvapení
v podobě výstavy betlémů a výboru z díla
Marie Fischerové-Kvěchové v komunitním centru MaNa. Jemné kouzlo paličkované krajky a obrázky z výtvarné dílny dětí
dokreslily náladu letošních Vánoc.
Milena Kozáková

Mráz písničku nespálí

Prostranství před mokropeskou kapličkou patřilo o Adventu opět Pramínku. Není
pochyb, že toho večera i mráz příjemně
hřál. Zvykli jsme si na zimní setkání s písničkami a tancováním za doprovodu muzikantů. Tomu letošnímu přibyl kromě housliček, violy, flétny a basy i zvukomalebný tón
fagotu. Zpěvánky v podání malých i větších
dětí nás oslovují svou milou bezprostředností

již od roku 1999, kdy Pramínek vznikl na půdě
Základní umělecké školy pod vedením manželů Látalových. Atmosféra, s jakou se soubor
vrací k časům minulým, propůjčuje muzice
i tancům rys pravosti a nezaměnitelné kouzlo.
Každé z nich působí jako jemná krajka nalezená ve vzácné truhlici. Navíc je Pramínek
souborem vynikajících muzikantů a nadšenců, jejichž radost ze hry je patrná při první

písničce. Historické zdi Anežského kláštera
hostily děti z Pramínku se svým vánočním
repertoárem již podruhé, tentokrát za doprovodu komorního souboru Schola Černošice
pod vedením Pavla Kopačky. K báječnému
zážitku patří i poděkování Marcele Látalové
a dětem za jejich práci, jakož i rodičům a příznivcům za jejich celoroční podporu.
Milena Kozáková

První Středočeská brusle
na černošickém zimním stadionu
Tělovýchovná jednota Kraso Černošice pořádala 4. prosince na místním zimním stadionu první ročník
krasobruslařského závodu „Středočeská brusle“.
Přihlásilo se 94 závodníků z klubů z celé
republiky (Černošice, Beroun, Příbram, Louny,
Mariánské Lázně, Rokycany, Kladno, Ústí nad
Labem, Liberec, Mladá Boleslav, Uherský

Brod, Roudnice nad Labem, Mělník a Bílina).
Tento nečekaný zájem byl i proto, že jsme
otevřeli soutěžní kategorie pro nejmladší krasobruslařky a krasobruslaře. Nakonec soutě-

žilo 64 závodníků v následujících kategoriích,
přičemž se Černošice umístily takto:
Přípravka B–počet závodníků 22: 4.
místo Agáta Sušická, 7. místo Luisa Čap| 19

z města a okolí
ková, 13. místo Anna Čížková a Kristián
Nejenský, 16. místo Sofie Fiurášková,
19. místo Hedvika Třasáková, 21. místo
Tereza Valešová, 22. místo Adriana Pospíšilová.
Přípravka A–počet závodníků 12: 10.
místo Marcela Košařová, 12. místo Kristýna
Střasáková.
Nováčci B–počet závodníků 13: 6. místo
Kateřina Šindelářová, 10. místo Sophie
Morgensternová, 12. místo Johanka
Behenská.
Žactvo nejmladší B–počet závodníků 9:
6. místo Lucie Biskupová.
Žactvo mladší B–počet závodníků 8: zde
jsme neměli zástupce.

zaci závodu. Dík patří i klubům z celé ČR
za jejich čas, trpělivost a nadšení a samozřejmě porotcům Romanu Hauzerovi,
Josefu Majrychovi a ing. Zdeňku Dušátkovi za klidný průběh a spravedlivé bodo-

vání a všem závodníkům a jejich rodičům
za vše, co věnují tomuto krásnému, ale těžkému sportu.
Monika Morgensternová
TJ Kraso Černošice, www.kraso-cernosice.cz

Pro ilustraci činnosti spolku uvádím
stručný přehled akcí, kterých se členové
spolku účastnili nebo které pomáhali organizovat:

Říjen–Návštěva Gerbrunnu u příležitosti
oslav znovu sjednocení Německa.
Prosinec–Pro velký úspěch Alotrium se
znovu předvedlo v Molsheimu.

2009
Říjen–Vandrování v Českém lese s hosty
z Gerbrunnu a Themaru, Výstava obrázků
dětí z ZUŠ v Gerbrunnu
Prosinec–Alotrium v Molsheimu, velmi oceňované vystoupení.

V současnosti má spolek asi 30 členů. Vyzýváme spoluobčany černošické, kteří by se
byli ochotni angažovat v kulturní, sportovní
a jiné ušlechtilé činnosti s našimi partnery,
nechť neváhají a vstoupí do našeho spolku.
Stačí poslat E-mail na adresu leseticky@iex.
cz nebo zavolat na číslo 251 643 178. Symbolický členský příspěvek činí 100 Kč ročně.

Poděkování za pomoc
Děkujeme Středočeskému kraji za finanční
podporu, díky které se mohl závod uskutečnit, městu Černošice za finanční podporu našeho klubu, vedení zimního stadionu za pomoc při realizaci závodu, trenérkám Janě Bláhové, Janě Xandrová a Věře
Smiovské, bez kterých by děti z TJ Kraso
Černošice stěží obstály v tak velké konkurenci, a v neposlední řadě manželům
Šindelářovým za profesionální organi-

Co je SPEM
Zkratkové slovo nemá, kromě výslovnosti,
nic společného s nežádoucí E-mailovou
zprávou. Jde o Spolek pro partnerství evropských měst, který byl založen před čtyřmi
lety skupinou černošických občanů, kteří
pomáhali organizovat setkání obyvatel partnerských obcí, ubytovali návštěvy a občas
navštěvovali spřátelená města.
Navazování přátelství, či partnerství
začalo už přibližně před 15 lety neformálními kontakty a vzájemnými návštěvami.
Stručnou historii a základní fakta jsem
popsal už před léty v Černošickém zpravodaji. Nyní má město Černošice podepsanou partnerskou smlouvu se severobavorským Gerbrunnem (kraj Dolní Franky), polskou Leśnicí (vojvodství Opolské) a okresem (powiatem) Oleśnickým. V přípravě je
smlouva o přátelství s durynským městečkem Themar, která by měla být podepsána
(pokud to městské zastupitelstvo schválí)
na jaře 2011 v Černošicích, zároveň s oslavou 10. výročí partnerství s Gerbrunnem.
Podle hesla „Přátelé našich přátel jsou též
našimi přáteli“ udržujeme neformální styky
se čtyřmi obcemi z francouzského kraje Calvados a s alsaským Molsheimem.
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2010
Květen–Oslava 10 let partnerství Gerbrunn-Calvados v Gerbrunnu, pojmenování
náměstí Partnerství, odhalení sloupu se směrovkami do partnerských měst, Návštěva
v Leśnici a, Oleśnici, Chorus Angelus a rocková skupina
Červen–Setkání v Themaru (jour fix) – velice
úspěšné vystoupení Pramínku.
Srpen–Mariánská pouť v Č., pěší výlet směr
Třebotov, (4 hosté z Gerbrunnu).
Září–Den spolků v Club Kino, o spolku SPEM
mluvil předseda. Z iniciativy Lumíra Apeltauera, obdrželi čestné uznání představitelé
Oleśnice.

Další kontakty:
Jitka Landová, zástupce pro styky s německými městy; j.landova@gmail.com
Gražina Truhlářová, zástupce pro styky s polskými městy; graszka@volny.cz
Zbyněk Pačes, zástupce pro styky s francouzskými městy; zbyxpace@volny.cz
Lumír Apeltauer má dlouholeté styky s Oleśnicí; l.apeltauer@volny.cz.
Za SPEM přeje všem spoluobčanům veselé
vánoce a úspěšný nový rok předseda spolku
Ladislav Lešetický

z města a okolí

Mikulášské zdobení
Lesní šišky, koření, lepidlo, jablíčka, pomeranče a další drobnůstky potřebovaly děti
z výtvarné dílny Základní umělecké školy
k tomu, aby dokázaly, jak pestrobarevné
inspirace poskytuje člověku příroda, aniž by
musel použít svítící kabely k vytvoření před-

vánočních dekorací a obrázků. Očekávání
příchodu sv. Mikuláše v Domě s pečovatelskou službou se tradičně neslo v duchu souznění několika generací a nestrojené předvánoční poezie, vytvořené společně šikovností rukou dětí i seniorů.

Nejmenší koledníky čekala nadílka od
Mikuláše v sokolovně, kde rádi předvedli, co
se za tu dobu naučili. Jejich spontánní radost
je každým rokem nadílkou pro dospělé, kteří
mají možnost být při tom.
Milena Kozáková

Historie přechodu přes Berounku
do Dolních Černošic
Odnepaměti tvořily Horní a Dolní Černošice jeden správní celek. K rozdělení došlo až když byly
Dolní Černošice v roce 1974 připojeny k Lipencům, tedy v době, kdy se tvořila Velká Praha.

P
 an Jiskra,
poslední převozník
Původní Černošice rozdělovala jen řeka
Berounka, která dělala našim sousedům za
vodou nemalé starosti. Když se rozvodnila,
byli odříznuti od světa, protože jediným spojením byl přívoz. Posledním převozníkem byl
pan Jiskra (1898 – 1982), jehož rodina patřila k původním obyvatelům Dolních Černošic. Berounku znal pan Jiskra dokonale
a se svým prámem a osobní lodí na ní prožil nejednu „pernou chvíli“, neboť převážel spoluobčany až do chvíle, kdy už hrozilo
nebezpečí, že loď strhne proud rozvodněné
řeky. Když se domorodci vraceli nočním vlakem z odpolední směny, z divadla, kina, tancovačky či z tanečních, měli s panem Jis-

krou domluveno, že budou přes řeku volat
a on pro ně přijede. Ale léta ubíhala a pan
Jiskra odešel do penze. Jako pokus o vylepšení nastalé situace byla postavena pontonová lávka a pan Jiskra tam vybíral poplatek. Byl to pokrok, ale řece se to asi nelíbilo a i
při malém rozvodnění ji poškozovala – lávka
nebyla bezpečná. Při povodních proto byla
vytahována na břeh a lidé se nedostali domů.
Lávka vydržela první povodeň

Profesor
Pavel Čížek
Jednou, při cestě nočním vlakem, vyslechl obyvatel Černošic pan prof. Ing. Dr.
Pavel Čížek rozhovor dívek, které se vracely

z tanečních a měly strach, jak se dostanou
domů. Pana profesora napadlo, že se pokusí
o vyřešení letitého problému. Psal se však
rok 1963, budoval se socialismus a na stavbu
mostu nebyly peníze. Bylo proto dohodnuto,
že vznikne pěší lávka, jejíž stavbu převezme
Národní výbor Černošice, neboť Lipence „to
nezajímalo“. Ale byl zde jeden velký problém – lávka nemohla být pokračováním
Kazínské ulice, musela být posunuta několik metrů proti proudu řeky. Zuřila totiž „studená válka“ a musel být zajištěn přímý brod
pro případný průjezd vojenské techniky.
Byly překonány všechny byrokratické překážky, projekt schválen, začala stavba nosných pilířů, byly vyrobeny ocelové díly, ale
na montáž už nebyly peníze. Naštěstí silně
mrzlo, a tak se montáž provedla ze zamrzlé
řeky a téměř zadarmo. Ale pak přišlo tání
a první zatěžkávací zkouška. Shromáždění
občané s hrůzou sledovali, jak do nové lávky
narážejí obrovské kry. Ta ale vydržela. Dnes jí
je 47 let, přežila všechny povodně, i tu v roce
| 21
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2002. Pan profesor Čížek odvedl prvotřídní
práci, která budí respekt odborníků. Jiné
podobné lávky již dávno vzala voda.
Profesor Ing. Dr. Pavel Čížek (1914 – 2003),
ještě jako čerstvý absolvent ČVUT, nastoupil
u firmy, která před 2. světovou válkou začala
budovat dálnici do Brna. Když válka vypukla,
byly práce zastaveny a všechen stavební
materiál přesunut na stavbu valu proti Anglii.
Dnešní dálnice vede v jiném místě, nicméně už
postavené mosty a části dálnice stojí dodnes.
Černošická lávka však nesloužila jen
tomu, k čemu byla postavena. Místní „páni
kluci“ bledli závistí, když zde v letních měsících trénovala budoucí olympijská vítězka
ve skocích do vody Milena Duchková. Zlatou
medaili získala v roce 1968 v Mexiku a stříbrnou v roce 1972 v Mnichově.
Milena Křížová

Prám pro přepravu lidí i povozů

Čekání na přívoz v Kazínské ulici

Vedle prámu převážela cestující i osobní loď

Pontonová lávka

Prám pro přepravu lidí i povozů
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kultura

Přehled kulturních akcí na rok 2011
Leden
7. 1.
13. 1.
15. 1.
23. 1.
28. 1.
29. 1.

Welcome party Clubu Kino
Jak dostal slon chobot (pohádka)
Farní ples
Se zvířátky do pohádky (pohádka)
Elena Sonenshine Trio
GOP Fest – gymnázium Radotín

Únor
3. 2.
8. 2.
11. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 2.

Jan Jícha (recitál)
(Club Kino, 20.30)
Audiovizuální přednáška 20. století I
(ZUŠ)
Los Rumberos Trio – afro cuban music
(Club Kino, 20.30)
Paul Batto Jr. Duo (Sl + CZ)
(ZUŠ Střední 403)
Dětský karneval Sokola Černošice
Ples sportovců (Sokol Černošice + SK Černošice)
Pohádky na přání
(Club Kino, 16.00 vstupné 70 Kč.

Březen
11. 3. Tereza Rajnincová & LQ Band
13. 3. Divadlo pro děti
16. 3. Fabio Delvo Quartet (It.)
Duben
5. 4.
Melanie Scholtz Quartet (JAR)
17. 4. Pohádky kolem křižovatky

(Club Kino, 20.30)
(o.s Jeden strom Dolní Černošice, 10.30)
(Club Kino)
(Club Kino, 16.00, vstupné 70 Kč)
(Club Kino, 20.30)
(Club Kino)

(Club Kino, 20.30)
(Club Kino, 16.00, vstupné 70 Kč)
(Club Kino, 20.30)
(Club Kino, 20.30)
(Club Kino, 16.00, vstupné 70 Kč)

Květen
1. 5.
Májové slavnosti
(Masopustní náměstí )
16. – 22. 5. Jazz festival Jazz Černošice 2011
(Club Kino + celé město)
28. 5. Bob Dylen Days (festival)
(Club Kino)
29. 5. Dětský den v Clubu Kino k Mezinárodnímu dni dětí (Club Kino + Sokol)
Srpen
13. – 14. 8. Černošická Mariánská pouť ( Komenského ulice u kostela )
20. 8. Řecký večer s Martou a Tenou (Club Kino) 20.30
Více informací najdete na www.mestocernosice.cz a www.clubkino.cz
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Mokropeský
masopust už
po dvaadvacáté
V sobotu 26. února se po dvaadvacáté
rozezvučí Mokropsy skvělou hudbou,
neodolatelnými vůněmi a nedostižnými hereckými a tanečními výkony.
Přijďte pobejt a dostanete i drobet
kominického štěstíčka. Večer zábava
u Králů. Začátek masopustního reje ve
14.00 na Masopustním náměstí.
Masopustní spolek

Děti, pojeďte
s námi do
Themaru!
Naše budoucí partnerské město Themar přišlo s myšlenkou zapojit i děti
do vztahů mezi městy, jejichž podstatu naplňují již po několik let svou
činností kromě Černošic města Gerbrunn, Möhlsheim a Lešnica. V rámci
projektu „Hnízda pro ptáčky“ byly
přizvány čtyři obce z Normandie jako
další partner. Themar si vzal za cíl
uskutečnit projekt, jehož se zúčastní
vždy 2 až 3 děti ve věku od 10 do12
let z každého města, a za asistence
zkušeného truhláře vytvoří krmítka
pro ptáky, a to ve dnech od 18. do
22. dubna. Ty potom umístí v lese
poblíž města. Setkání bude mít charakter týdenní návštěvy s bohatým
programem, při níž se děti podívají do mořského akvária nebo do
ranče White River v Themaru. Činorodý ráz celého setkání slibuje dny
naplněné bohatstvím zážitků a zkušeností, a zejména seznámení s dalšími dětmi z ostatních měst. Pro
ně potom bude zřejmě slovo partnerství přirozeným pojmem, který
dospělí jen těžko uměle vytvářejí.
V případě zájmu o toto netradiční
setkání kontaktujte, prosím, Pavla
Blaženína na tel.: 602 200 817 nebo
na e-mailové adrese:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
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Zvuku skupiny Jocose Jazz
dominuje hlas Eleny Sonenshine
Odbor kultury vás zve v pátek 28. 1. od
20.30 do černošického Clubu Kino na
prvotřídní představení v podání tria Elena
Sonenshine. Elena Sonenshine trio je složeno z nejlepších muzikantů ve svém
oboru (Miroslav Linka – kytara, Petr Dvorský – kontrabas). Zvuku tohoto tria dominuje hlas dnes jednoznačně nejlepší české
jazzové zpěvačky Eleny Suchánkové-Sonenshine, která studovala na proslulé Berklee
College of Music v americkém Bostonu.
Elena létá pravidelně zpívat do londýn-

ských klubů, vystupuje na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové
album You Go To My Head, které se udrželo čtyři týdny v Top 50 amerických jazzových rádií, dokonce vyšlo přímo v USA.
Repertoár Jocose Jazz obsahuje jak vlastní
skladby včetně zajímavých jazzových úprav
lidových písní, tak klasické standardy od A.
C. Jobima, T. F. Wallera a H. Silvera, vždy přizpůsobené stylu a nástrojovému obsazení
seskupení. Více na www.elenasonenshine.
cz. Vstupné 140 Kč.

Hledáme staré fotografie Černošic
Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kdož takové
fotografie mají, aby mne kontaktovali. Pro fotografie si osobně zajedu a po okopírování
je vrátím. Nebo se s fotografiemi můžete zastavit na odboru kultury v Karlštejnské 259.
Děkujeme za pomoc.
Pavel Blaženín 251 641 116, 602 200 817, pavel.blazenin@mestocernosice.cz
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Pohádky na přání
Odbor kultury srdečně zve děti v neděli 27. 2. od 16.00 do Clubu Kino na Pohádky na
přání. Pořad je sestaven z oblíbených pohádek: O šípkové Růžence, O červené Karkulce, O perníkové chaloupce a Prasátka a zlý vlk. Krásné barevné loutky výtvarníka
Oldřicha Rédy umocňují divadelní zážitek. Veselý a zajímavý pořad i pro děti z mateřských škol je srozumitelný i těm nejmenším. V pohádkách není nic, co by děti děsilo,
protože Ježibaba i vlk působí komicky. Je to pořad plný smíchu, o který se starají dva
vrabčáci – popletové. Herci nejsou pouze vypravěči příběhů, ale mění se i v protihráče loutkových hrdinů. Pohádky napsala Milada Matuchová, režie Jaroslav Vágner,
výprava a loutky Oldřich Réda. Účinkuje divadlo Hračka. Vstupné 70 Kč.

Repertoár Los Rumberos tria
tvoří afrokubánská hudba
Odbor kultury vás srdečně zve 11. 2. od 20.30
do Clubu Kino na afro-kubánskou hudbu
v podání fenomenálního tria Los Rumberos, které je nejmladším a co do počtu členů
také nejmenším přírůstkem do rodiny kapel
sestavených Petrem Smetáčkem, absolventem skladby na pražské konzervatoři J. Ježka
ve třídě Karla Růžičky. Stejně jako v případě svých větších příbuzných (osmičlenných Los Rumberos a dvanáctičlenných Los
Rumberos en Grande) je základem repertoáru afro-kubánská hudba, na kterou se Petr
specializuje (letos dokonce vydal vůbec

první české CD s tímto hudebním žánrem).
Setkáte se tudíž s rytmy jako mambo, son
montuno, cha-cha-chá nebo třeba i afro, a to
ve skladbách vlastních i převzatých. Členové
tria jsou staří známí z „klasického“ Los Rumberos – zpěvačka Kateřina Myšková a kytarista Jan Burian. Oba dva zde navíc hrají též
na perkuse, což společně s Petrovou speciální soupravou tvořenou piánem a perkusemi umožňuje plnohodnotnou interpretaci
afro-kubánských rytmů i v tomto komorním obsazení. Více info: www.petrsmetacek.
com. Vstupné 120 Kč.

Se zvířátky
do pohádky
Odbor kultury srdečně zve nejen
nejmenší v neděli 12. 12. od 16.00 do
Clubu Kino na pohádku nazvanou
Se zvířátky do pohádky. Pes Baryk,
kočka Minda a myška Mlsajda se
sešli, aby dětem zahráli divadlo. Ale
začnou se mezi sebou pošťuchovat,
honit se, myška se pejskovi a kočce
posmívá, když se ozve pláč a pejsek najde plačící miminko. Rázem
mají zvířátka jiné starosti a chtějí
uplakané miminko uklidnit. A tak,
i když to už nevypadalo, že se smíří
a budou hrát divadlo, přeci jenom
přítomnost miminka je změnila
a zahrají dětem i miminku pohádku
O kůzlátkách. Po pohádce miminko
odnesou do postýlky a mezi sebou
si slíbí, že už se nebudou hádat.
Pohádku napsala M. Matuchová,
účinkuje Činoherní skupina Jany Klatovské, hrají L. Hejduková, M. Weigertová a V. Fatka. Vstupné 70 Kč.

Audiovizuální
přednáška 20.
století I
Srdečně vás zveme na další z cyklu
audiovizuálních přednášek, která
se bude konat v úterý 8. února od
17.30 v sále Základní umělecké
školy, Střední ulice 403. V této se
budeme věnovat malířům P. Picassovi a G. Bracqueovi, v hudbě Bohuslavu Martinů a také módě 20. a 30.
let v Čechách, kterou prezentuje
například salón Hany Podolské. Celá
přednáška je promítána, hudební
ukázky jsou taktéž doprovázeny promítáním obrazů. Přednáška je určena
všem milovníkům umění. Pro děti
a mládež máme připravenou soutěž
a malé ocenění. Těší se na vás pedagogové ZUŠ Černošice Hana Bláhová,
Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová, dále poluorganizátoři Sdružení
ProKultura a Sdružení Rodiče dětem
– Černošice.
MgA. Jana Vavřínková
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Výzva pro
všechny
milovníky
a pořadatele
kulturních akcí
Chtěl bych poprosit občany, kteří
o tuto službu mají zájem, aby na uvedený kontakt zaslali svůj e-mail za
účelem zasílaní informačních zpráv
o chystaných kulturních aktivitách
v našem městě.
Všechny organizátory kulturních
akcí prosím, aby mi v předstihu zasílali informace o těchto připravovaných aktivitách. Odbor kultury došlé
informace zveřejní v kulturním přehledu v Informačním listu a na webu
města. Za poskytnuté informace předem děkuji.
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Vážení návštěvníci Clubu Kino
1. ledna 2011 dochází ke změně provozovatele klubu. Abychom předešli množícím
se spekulacím, dovolujeme si vám touto cestou poskytnout základní relevantní informace o dalším směřování tohoto klubu a koncepční náplni kulturních pořadů.
Novým provozovatelem Clubu Kino je společnost Parochiae, s. r. o., provozující hostinskou činnost a produkci kulturních akcí. Tím je dána i základní koncepce fungování klubu, která mimo denní nabídku restauračního provozu bude i nadále zajišťovat kulturní pořady v rozsahu a programové skladbě jako doposud. Nadále tedy bude
fungovat kino pro děti a dospělé, koncertní produkce, divadelní představení, prostor
dostanou ve stejné míře místní sdružení, spolky, veškeré další lokální aktivity nejenom
z oblasti kultury, a ve spolupráci s městem Černošice pořady, jež produkuje Odbor kultury města Černošice.
Zároveň dochází k rozšíření otvíracích hodin restaurace, a to denně od 11.00 kvůli
nabídce obědů, jež budou v prostoru klubu výhradně nekuřácké. V letních měsících
bude opět plně funkční oblíbená zahrádka s venkovní kuchyní, grilem a „barovou chýší“.
Programovou skladbu na příští měsíce jsme připravili spolu s původní produkcí a i nadále
budeme dle aktuální potřeby spolupracovat s původním provozovatelem klubu firmou ŠIBA,
s. r. o., městem Černošice a Sokolem Černošice na zajištění plynulého přechodu na nového
provozovatele. Věříme, že si do Clubu Kino najdete cestu tak, jako doposud.
Na vaši návštěvu se za Parochiae, s. r. o., těší Petra Niklová, www.clubkino.cz.

Originální
písničkář Jan
Jícha a jeho
kapela v Clubu
Kino
Odbor kultury vás srdečně ve čtvrtek
3. 2. od 20.30 do Clubu Kino na originálního písničkáře Jana Jíchu s jeho
doprovodnou kapelou. Čekají nás
překvapivé písně s hlubokými texty
a mělkými, často kradenými melodiemi, a něco málo šovinistické poezie v mezích zákona schválnosti. Klasický a ještě více neklasický folk, protest songy i souhlas songy písničkáře
označeného loni kritikou za „pódiový
objev roku“. Písničky z jeho dílny stojí
především na textu, vtipu a sdělení.
Autor potlačuje zavedené klišé, že folková hudba má být o ničem, a vnáší
do písničkářství nového generačního
ducha. Honza Donald Jícha vystupuje
s doprovodem kontrabasu a houslí.
Více informací na www.honzajicha.cz.
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Paul Batto Jr. Duo rozezní sál
Základní umělecké školy
Odbor kultury vás zve v sobotu 26. 2. od
20.30 do koncertního sálu Základní umělecké školy ve Střední ul. 403 na koncert
Paul Batto Jr. Duo (Slovinsko/CZ), hrajícím
ve složení Paul Batto Jr. – kytara, foukací
harmonika, zpěv a Ondřej Kříž – piano, klávesy. Paul Batto Jr. se narodil v Lublani,
v roce 1994 založil kapelu Riverside Blues
Band, se kterou hrával nádherně čisté
akustické blues. S touto kapelou natočil tři CD. V roce 2003 se rozhodl pro sólo-

vou kariéru. Jeho současný zpívaný repertoár sestává z jazzových a bluesových
standardů (Frank Sinatra, Tony Bennett,
Duke Ellington, George Gershwin atd.).
Je to většinou swing ve středním tempu,
vedle toho též balady a bluesové písničky.
Pro vokální projev i kytarovou hru Paula
Battoa je typické svérázné pojetí, jeho
koncerty jsou vždy velkým zážitkem. Více
na www.batto.org + www.myspace.com/
paulbattojr. Vstupné 120 Kč.
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Tereza Rajnincová & Groove Inn v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek 11. 3.
od 20.30 do Clubu Kino na koncert kapely
Groove Inn, která kraje ve složení Tereza
Rajnincová (SK) – zpěv, Jan Bálek – piano,
syntezátor, Karel Bárta – kytara, Michael
Krásný – baskytara a Ondřej Pomajsl –
bicí. Pražská formace Groove Inn se svou
hudbou pohybuje na rozhraní mezi jazzem
a popem. Tato energií nabitá kapela hraje
vlastní repertoár, ale též jazzové úpravy
hitů např. od Stevie Wondera či Stinga.
Nepřeslechnutelným zářivým diamantem
bandu je hlas mladé slovenské zpěvačky
Terezy Rajnincové. Tereza je bezesporu nejtalentovanější mladá zpěvačka současné
domácí jazzové scény s příjemným hlasem
a kultivovaným projevem. Pozadu nezůstává
ani kvarteto hravých muzikantů, kteří si na
české hudební scéně právě vytvářejí své
pevné a nezaměnitelné místo. Více na www.
myspace.com/groovein. Vstupné 100 Kč.

Melanie Schotz – zrozena ke zpěvu
Odbor kultury vás zve v úterý 5. 4. od
20.30 do Clubu Kino na hudební bonbónek v podání Melanie Scholtz Quartet (JAR).
Melanie pochází z hudební rodiny, od pěti
let se učila hrát na piano, od šestnácti soukromě studovala zpěv. V roce 1997 zahájila školní studia zpěvu na Univerzitě Kapského Města (College of Music), jež absolvovala v roce 2000 v oboru „operní a jazzová pěvkyně“. V roce 2002 Melanie vyhrála

cenu „Best Jazz Vocalist“ v kategorii tradičního jazzu. V letech 2004 – 2005 byla lektorkou jazzového zpěvu na domovské univerzitě (University of Cape Town) a aktivně podporovala dílny a workshopy mladých či začínajících jazzmanů. V roce 2006 realizovala
své debutové album s názvem Zillion Miles.
Melanie je zde skladatelkou textů i hudby.
V roce 2009 nahrála své druhé CD s norským
trumpetistou a producentem Olem Jornem

Myklebustem. Během své kariéry zpívala ve
Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku,
Norsku, Švédsku a Rakousku, spolupracovala s mnoha hudebníky různých občanství
i národností. Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat
norskou kapelu Inkala, belgického pianistu
Jacka van Polla a dvě jazzové veličiny, kterými jsou dodnes Al Jarreau a Joe McBride.
Vstupné 150 Kč.

| 27

kultura

V pokladně
městského
úřadu lze
zakoupit
i knihy
V pokladně městského úřadu v Riegrově 1209 můžete zakoupit následující publikace Černošice: Vilové město
na Berounce, knihu panoramatických
fotografií Krajinou Karla IV., turistické
průvodce okolím Černošic a další knihy
a mapy. Dále je na pokladně zdarma
k dispozici mapa města Černošice.

Blues a swing v podání Fabio
Delvo Quartetu
Odbor kultury vás srdečně zve ve středu 16.
3. od 20.30 do Clubu Kino na skvělé česko-italské kvarteto se dvěma saxofony, vedené
Italem Fabiem Delvem a Moravanem Radimem Hanouskem. Kvarteto hraje ve složení
Fabio Delvo (Itálie) – soprán a alt saxofon,
Radim Hanousek – soprán a tenor saxofon,
Marián Friedl – kontrabas a Martin Kleibl – bicí.
Fabio Delvo je autorem skladeb vycházejících
z moderního jazzového groove – přirozeně se
nabízí srovnání se Stevem Colemanem. Souzvuk dvou saxofonů nad parádně pulsující
rytmikou vytváří společný prostor pro humor
i expresivitu, blues i swing. Fabio Delvo je
výrazný italský alt a soprán saxofonista. Studoval u významných světových hráčů jako Steve

Výtvarná soutěž
Život s křídly má devět vítězů
I když nám začala zima, v knihovně jakoby
právě začalo jaro. Ze stěn na nás shlížejí rozmanití zástupci z ptačí říše, různé druhy
hmyzu a netopýři. Nechybějí ani letadla.
V listopadu tu totiž probíhala soutěž Život
s křídly. Obrázků se sešlo opravdu hodně.
Moc děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily a pomohly nám tak zútulnit
prostory naší knihovny. Obrázky jsme rozdě-
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lili do dvou kategorií a rozhodli se odměnit
devět vítězů:
1. kategorie 1. až 3. třída–Anouk Kristl,
Jan Cafourek, Lucie Trnková, Sofie Bednářová
2. kategorie 4. až 5. třída–Filip Thuma,
Jakub Černý, Šárka Klusáčková, Monika
Ticháčková, Lucie Mašatová
Irena Šilhánková, knihovnice

Lacy, David Liebmann, Joe Zawinul, Gary Burton či Johnny Griffin. V současnosti učí saxofon
a improviazaci ve Varese, spolupracuje s Accademia di Belle Arti of Brera. Je leadrem projektu DNA, mezi další zajímavé sestavy patří
Jasbo 4th.Více na www.myspace.com/delvofabio + www.myspace.com/radimhanousek.

Soutěž
Webovou
divočinou
Hra Webovou divočinou je určena pro
děti ve věku 7 – 10 let, které se v ní
mohou zábavnou formou naučit pracovat s počítačem, chovat se na internetu bezpečně, ale také ohleduplně
k ostatním.
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Městská knihovna v Černošicích
vyhlašuje soutěž!
Na počítači v knihovně je umístěna počítačová hra Webovou divočinou. Celou
hru si můžete vyzkoušet a natrénovat.
Až budete mít pocit, že hru zvládáte,
přihlaste se do soutěže(mailem nebo
u paní knihovnice). V týdnu od 24. 1. do
28. 1. se sejdou přihlášení v knihovně

a svedou velkou bitvu s divočinou.
Vítězem soutěže se stane ten, kdo nejrychleji projde hru a zároveň osvobodí
všechny zakleté postavičky. Na základě
vítězných časů z jednotlivých knihoven bude vybrán nejrychlejší chodec
webovou divočinou. Ten bude pozván

s doprovodem dospělé osoby na dva
dny na Mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež do Zlína, kde mu bude
předána cena. Ostatní zúčastněné
děti obdrží malou upomínku a vítěz
v knihovně malý dárek.
Irena Šilhánková, knihovnice

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BINET, Laurent: HHhH – strhující prvotina francouzského spisovatele barvitě
vykresluje okolnosti nejodvážnějšího
protinacistického činu v dějinách 2. světové války atentátu na Reinharda Heydricha; BRAUN, Lillian Jackson: Kočka, která
vyprávěla příběhy – kočičí krimi; COOK,
Robin: Zákrok – román z lékařského
prostředí; FALCONES, Ildefonso: Katedrála moře – děj světově úspěšného historického románu je zasazen do Barcelony 14. století; GAVALDA, Anna: Kdyby
tak na mě někdo někde čekal – povídky,
prvotina známé francouzské spisovatelky; GOUNELLE, Laurent: Bůh chodí po
světě vždycky inkognito – nová kniha
autora mezinárodního bestselleru Muž,
který chtěl být šťastný je poutavým
a inspirativním příběhem, který otevírá
cestu k nejhlubším úvahám o nás samotných; HARDENOVÁ, Helena: Smrt nenachází slova – česká detektivka; HOLCOVÁ,
Milena: Orinokem k přechodu – čtyři ženy
středního věku tráví měsíc ve Venezuele,
každá s sebou vleče své životní postoje,
svůj humor, skepsi, ideály. Milena Holcová přináší ženskou literaturu v pravém
slova smyslu- ostrou, místy jízlivou, ale
nikoli v červeně nasládlém obalu; KUBÁTOVÁ, Táňa: Smlouva proti lásce – román
pro ženy; MANTEL, Hilary: Wolf Hall –
mnohovrstevnatý román s barvitě vylíčenými postavami zachycuje v plné šíři celé

jedno historické období Anglii v 16. století, McDERMID, Val: Horečka nenávisti –
detektivní román; MIJABE, Mijuki: Šepot
– japonský román; PALMER, Michael:
Druhý názor – román z lékařského prostředí; RYBÁŘ, Jan: Čtvrtá kostka – napínavá renesanční detektivka z rudolfinské Prahy; VONDRUŠKA, Vlastimil: Apage
Satanas !–historická detektivka; ŽILÁK,
Karel: Kleptoman – příběh dotýkající se
života lidí pohybujících se víceméně na
okraji společnosti.
Naučná literatura:
CÍLEK, Václav: Orfeus – první část knihy
tvoří příběhy a úryvky, které autor
nashromáždil během své první americké cesty v roce 1994. Druhá část je
antologií převážně starověkých úryvků
o podsvětních kultech, branách, jeskyních a obecně o podzemních bludištích,
jakými podle jistých představ prochází
duše po smrti; GRACLÍK, Miroslav: Jiřina
Švorcová osobně – v knize rozhovorů
hovoří Jiřina Švorcová nejen o své kariéře,
osobním životě, ale vysvětluje a obhajuje
i své politické názory; SMITH, Peter C.:
Masakr u Tobrúku – kniha popisuje operaci AGREEMENT, kombinovaný útok britských pozemních a obojživelných speciálních sil 14. září 1942 na město Tobrúk
životně důležitý zásobovací uzel na břehu
Středozemního moře, který v té době
drželi Němci a Italové. Detailně zachycuje

genezi plánu útoku, připravy operace, její
vlastní provedení i výsledky. Zachycuje
i předchozí osud města, o které se během
celé 2. světové války sváděly těžké boje.
Kvalitní historická publikace je díky čtivému jazyku přístupná nejširšímu okruhu
čtenářů; WAGNEROVÁ, Alena: Sidonie
Nádherná – Sidonie Nádherná žije v povědomí české i evropské kulturní veřejnosti
jako přítelkyně básníka Rainera M. Rilka.
Alena Wagnerová ji ve své knize představuje jako neobyčejně zajímavou osobnost, jejíž život hluboce poznamenaly
všechny proměny a pohromy, které ve 20.
století postihly střední Evropu.
Pro děti a mládež:
Hledej zvířátka na statku; Obyvatelé
lesa; Říkadla pro nejmenší – knížky pro
nejmenší děti; BŘEZINOVÁ, Ivona: Začarovaná třída – pohádkový příběh docela
obyčejné a celkem poslušné třídy, která
se zcela změní s příchodem tří nových
spolužáků – romských kouzelnických
kluků; DAVIS, Jim: Garfield velkorysost
sama – komiks; FREY, Jana: Nosatá Natálie
– vyprávění o osmileté Natálce, která má
starosti s velkým nosem; KOPL, Petr: Král
Artuš – komiks; MACQUITTY, Miranda:
Žraloci – encyklopedie; OWEN, James A.:
Indigový drak – fantasy literatura; ŠKORPILOVÁ, Klára: Smutek sluší barbínám –
dívčí román; WILSON, Jacqueline: www.
trápení – dívčí román.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog knihovny najdete na
webových stránkách města: www.mestocernosice.cz, nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.

| 29

PRO ART Černošice

FOR SEMAFOR

16:00

POSITIVE MIND + TOY TOY MASAKR

14.1.

VSTUPNÉ: 70 Kč

16:00

KINO

út

Akční komedie

111 min.

VSTUPNÉ: 70 Kč

20:00

Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovich ... hod.
Vysloužilý agent Frank Moses skončil se zabíjením a odstěhoval se na venkov, aby měl klid.
Idylka ale končí v okamžiku, kdy se bývalý zaměstnavatel rozhodne jít mu po krku. Frank
tedy dá dohromady svůj starý tým a hodlá si všechno vyříkat s novým vedením agentury.
Jakou ale mohou mít důchodci šanci proti mladým a špičkově vycvičeným nepřátelům?

USA / 2010 režie: R. Schwentke

RED

ne

18.1.

USA / 2010 režie: H. Zwart Rodinný 140 min

hod.

19:30

DĚTSKÉ
KINO

KARATE KID

Jako každý rok, ani v letošní plesové sezóně nesmí chybět tradiční Farní ples.

Hrají: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Rongguang Yu, Wenwen Han ...
hod.
Dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu,
ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také
zajímá, ale jejich přátelství záhy narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního
rváče Čchenga. Dre zná sice základy karate, ale v zemi Kung Fu ...

16.1.

PLES

so

FARNÍ PLES

15.1.
VSTUPNÉ: 200 Kč

Západočeští Positive Mind mají entuziasmu na rozdávání. Jejich muzika připomínající
hod.
alternativní spletenec hardcoru/metalu/punku má daleko do tuctové šedi a vyráží tak všechny
zkažené zuby již drobátko zaprášené X Core scény.
Překvapením večera bude beze sporu kapela Toy Toy Masakr za kterou se neskrývá nikdo jiný, než
kytarista Ujo Majo (ex Deliqent), který spolu s Johnym Vošahlíkem (False Hope) a Zdeňkem
Soukupem (Lokomotiva Planet) po roce stráveném ve zkušebně představí zbrusu nový koncertní
projekt, který slibuje hodně divokou jízdu na vlnách tvrdých kytarových riffů a kvílivích kytar.

20:30

hod.

20:00

pá
LIVE

VSTUPNÉ: 90 Kč

Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Z nich
se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí manželkou
postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.

ČR / 2010 režie: J. Švankmajer 105 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová, Emília Došeková, Daniela Bakerová ...

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

Hlavní hrdinové jsou plyšové loutky, konkrétně dva mědvědi. Ten větší a chytřejší si říká
hod.
Velký Medvěd, a ten menší a roztomilejší se jmenuje Malý Medvěd. Vystupují zde i jiné
postavičky a všechny mají tu schopnost, že se dokáží proměnit od auta přes semafor až po míč
nebo houkací kačenku.

ČSSR režie: B. Pojar

POTKALI SE U KOLÍNA

20:00
hod.

VSTUP ZDARMA

VSTUPNÉ: 50 Kč

hod.

20:00

C
k i nEo

VSTUPNÉ: 70 Kč

●

DJ duo ze Zbraslavi to po půl roce opět roztočí v Clubu Kino.

DJ BOOTY + DJ TOMMY

ČR / 2010 režie: M. Janek Hudební dokument 73 min.

O
h u dŠb aI

Hudební road movie s dvaceti zastávkami po nahrávacích studiích, domácnostech,
divadelních zkušebnách a chalupách, kde v intimitě, bez publika, současní muzikanti
hledali sami za sebe tvar pro písně Suchého a Šlitra.

●

K IN O

út

11.1.

DĚTSKÉ
KINO

ne

9.1.

DANCE

so

8.1.

KINO

út

4.1.

rČ
e s tE
auR
r a cN
e

www.clubkino.cz

o
b
n
i
u
l
C K

LEDEN

PROGRAM
P R O G R A M2011
Československé, české a slovenské hity posledních dvaceti a více let v podání
sympatických DJ girls EyeCut.

VSTUPNÉ: 50 Kč

VSTUPNÉ: 90 Kč

16:00

ELENA SONENSHINE TRIO

KINO

28.1.

16:00

Od 10. ledna 2011
otevřeno denně od 11:00 hod
OBĚDY V NEKUŘÁCKÉ RESTAURACI

C l u b K i n o , F ü g n e r o v a 2 6 3 , 2 5 2 2 8 Č e r n o š i c e - Te l . : 2 5 1 6 4 0 3 9 7

➲

SENIOR
CLUB

ne

VSTUP ZDARMA

Hrají: Jean - Paul Belmondo, Hafsia Herzi, Tchéky Karyo, Max von Sydow, Jean Dujardin ... hod.
Charles a jeho pes. Jeanne, atraktivní vdova, se kterou Charles žije, mu oznámí,
že se znovu vdává, a vyhodí ho z domu. Byla jeho velkou láskou, byla manželkou jeho
přítele z dob služby u mariny. Leila, mladá uklízečka z domu, těhotná, ani neví s kým,
je Charlesovi velkou oporou, ale nemůže mu nabídnout víc než soucit a milý úsměv. Charles
jí chce vracet mnohem víc, ale tak jako mnozí v jeho věku pro okolí nic neznamená.
Charles se ocitá i se svým psem na ulici. Nikdo mu nepodá pomocnou ruku a jeho hrdost
mu nedovolí, aby tu svou sám pro pomoc natáhl. Vždycky si myslel, že je mužem, který
se svým psem po boku bude bojovat dál ...

94 min.

30.1.

Drama

MUŽ A JEHO PES

so
LIVE

FR / 2008 režie: F. Huster

Srdečně zveme všechny příznivce dobré hudby, Gymnázia Oty Pavla jakož i všech dále
hod.
jmenovaných uskupení na tradiční GOP Fest.
Na slavnostním večeru vystoupí bigbeatová skupina Klika, rocková kapela ParaDogs a Gauč.
Večer zahájí 35 krásných mladých zpěváků - pěvecký sbor radotínského gymnázia Columbella.

20:00

29.1.

VSTUPNÉ: 50 Kč

GOP FEST GYMNÁZIA OTY PAVLA

pá
LIVE

20:30

hod.

Elena Sonenshine - zpěv, vokál, scat, Mirek Linka - kytara, aranže, skladba,
hod.
Petr Dvorský - kontrabas.
Dnes nejlepší česká jazzová zpěvačka studovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka a následně
získala stipendium na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Vystupuje
pravidelně na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové album You Go to
My Head, oceněné jako druhé nejlepší české jazzové CD roku 2001, vyšlo dokonce přímo
v USA, kde se udrželo čtyři týdny v žebříčku 50 nejhranějších jazzových desek po celých
Spojených státech.
Srdečně zve město Černošice

VSTUPNÉ: 140 Kč

Vysoce trénovaný zabiják Machete se nechal najmout na vraždu senátora. Zrovna když má
senátora na mušce, všímá si, že někdo má na mušce i jeho. Stěží odstřelovačovu kulku
přežívá, ale netrvá to dlouho a jde si za svým bývalým zaměstnavatelem pro pomstu.

20:00

Pes Baryk, kočka Minda a myška Mlsajda se sešli, aby dětem zahráli divadlo. Ale začnou se mehod.
zi sebou pošťuchovat, honit se, myška se pejskovi a kočce posmívá, když se ozve pláč a pejsek
najde plačící miminko. Rázem mají zvířátka jiné starosti a chtějí uplakané miminko uklidnit.
A tak, i když to už nevypadalo, že se smíří a budou hrát divadlo, přeci jenom přítomnost miminka je změnila a zahrají dětem i miminku pohádku O kůzlátkách. Srdečně zve město Černošice

VSTUPNÉ: 70 Kč

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2010 režie: R. Rodriguez Akční 105 min.
25.1. MACHETE
Hrají: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez ...

út

DIVADLO
PRO DĚTI

ne

20:30

hod.

20:00

Konec Konců, kteří nikdy svoje fanoušky nezklamali, přerovská punk-rocková úderka NSOS,
hod.
blázni z Kosoře Ro-Sham-Bo a chuligáni ze vsetínského Bronxu Criminal Colection. To je večer
plný vábivých melodií u kterých samičky padají muzikantům k nohám jak shnilé hrušky.

23.1. SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

so
LIVE

22.1. KONEC KONCŮ-NSOS-CRIMINAL COLECTION-RO-SHAM-BO

DANCE

pá

21.1. ČESKOSLOVENSKÁ TANEČNÍ PÁRTY

➲
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inzerce

Vážení inzerenti,
celá strana A4 – (210x297 + 5 mm spad)
celá strana A4
184x260 mm

inzerce

1/2 strany
184x127 mm

1/4 strany A4
89x127 mm
1/8 strany
89x61 mm

3/8 strany
184x94 mm

1/4 strany A4
184x61 mm

1/16 strany
89x28 mm
98 |

Informační list města Černošice je měsíčník tištěný černobíle a částečně
barevně na křídovém papíru. Barevně je tištěna obálka (na křídovém papíru
vyšší gramáže) + max. 4 inzertní strany uvnitř listu. Ostatní inzertní strany
jsou v rubrice Inzerce tištěny černobíle.
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CENÍK INZERCE 2011
černobíle

barevně

celá strana A4

3 750 Kč

6 000 Kč

1/2 strany

1 950 Kč

3 120 Kč

Přinášíme Vám přehled cen platných pro rok 2011 v novém formátu
a grafickém provedení.

3/8 strany

1 350 Kč

–

1/4 strany A4

1 000 Kč

1 600 Kč

Formát Informačního listu: A 4
Náklad:
2600 výtisků
Distribuce:	počátkem každého měsíce do všech domácností
města Černošice

1/8 strany

500 Kč

800 Kč

1/16 strany

200 Kč

–

2. a 3. strana obálky

1. Ceny všech inzerátů jsou uvedeny včetně DPH.
2.	Graficky zpracované předlohy posílejte ve formátu PDF.

+ 20% za garanci
umístění

4. strana obálky

3.	V případě, že jde pouze o textový inzerát, grafické zpracování není třeba.

celá (A4)

–

7 800 Kč

4.	Uzávěrka pro podávání inzerátů je:
a. poslední den předcházejícího měsíce při platbě fakturou (splatnost 14 dní).
b. 15. den v měsíci u inzerátů placených hotově.

1/2 strany

–

4 056 Kč

5.	Inzerent vyplňuje objednávku, která je k dispozici na
www.mestocernosice.cz v sekci Informační list a v tištěné podobě
v pokladně MěÚ Černošice, Riegrova 1209.
6. Objednávky a podklady zasílejte na e-mail inzerce@mestocernosice.cz.

slevy za opakování
3x a více
roční inzerce (12x)

– 10%
platí se 10 měsíců, 2
měsíce zdarma
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