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5. 4.
Melanie Scholtz Quartet (JAR)
Club Kino, 20.30
13. 4.
Audiovizuální přednáška 20. století I.
sál ZUŠ, Střední 403, 17.30
16. 4.
Velikonoční dílny pro děti
DPS, Vrážská 1805, 14.00

-- Minulé vedení zatížilo rozpočet natolik, že město v současnosti nemá vůbec žádné
vlastní prostředky například na to, aby své blátivé komunikace měnilo na asfaltové. --

V době uzávěrky tohoto čísla IL Rada města schválila rozpočet na rok 2011, který bude
předložen k finálnímu schválení zastupitelstvu dne 31. 3. 2011. Intenzivní týmovou prací
vedení města se podařilo ho „na koleně“ (v programu MS Excel) rozklíčovat až na jednotlivé položky. Poprvé jednoduše vidíme, co se v něm skrývá – v uplynulých letech byl
tenhle balík skoro 350 milionů ročně pro zastupitele i veřejnost nesrozumitelný. Rozpočet je vyvěšen na městském webu (v sekci Uřední deska – Finanční odbor) a příště bude
zpracován snad již profesionálně v odpovídajícím softwaru. Tím ale dobré zprávy končí.
Investice
Na výdajové straně jsou pouze již dříve nasmlouvané či rozjeté investice. Největší je mateřská
školka (z dotace a úvěru, 25,7 mil. Kč + související služby (autorský a technický dozor, řízení
dotace), dále rekonstrukce Střední ulice (z úvěru, letos již „jen“ doplatek 1,3 mil. Kč) a posílení
vodovodního přivaděče v Radotíně (rozhodnuto
v době voleb, cena cca 3 mil. Kč).
Částku 964.000 Kč zaplatíme (ve třech splátkách) za likvidaci ropné havárie v obci Chýnice,
kterou jsme dle zákona museli zajistit, ale Středočeský kraj nám ji odmítl ze svého rezervního

fondu, pro tyto účely zřízeného, proplatit. Škodu
budeme vymáhat na viníkovi a také jsme iniciovali legislativní změny, aby bylo využití krajského
fondu jednoznačněji definované a nebylo možné
se mu účelově vyhýbat.
Částku 600.000 Kč (též ve 3 splátkách) zaplatíme firmě Šulc & syn v rámci mimosoudního vyrovnání za nepovedenou akci Bike & Ride
minulého vedení – firma město soudně žalovala
o částku blízkou 5 mil. Kč dle smluv (úhrada provedených prací, ušlý zisk a smluvní pokuta).

8.00–17.00 (18.00)
8.00–11.30
8.00–17.00
8.00–11.30
8.00–11.30

23. 4.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín
28. 4.
Karlštejnské šachy
Zahájení projektu TURINKA 2009 –
poznávací okruh po nejzajímavějších
místech Karlštejnska
www.karlstejnskesachy.cz
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

dokončení na str. 12

Úřední hodiny na Městském úřadu
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

17. 4.
Kouzelné čarování i malování
aneb ČÁRY-MÁRY
s Petrem Ocelíkem
– divadelní představení pro děti
Club Kino, 16.00

PODATELNA má otevřeno navíc v úterý a čtvrtek 12.30–14.00
Polední přestávka 11.30–12.30
Hodiny označené červeně platí pro:
● Správní odbor (ověřování listin a podpisů, evidence obyvatel, matrika)
● vydávání výpisů ze systému CZECHPOINT ● pokladnu ● podatelnu

Do dalších vydání
připravujeme:
• odpady a pořádek ve městě (květen)
• škola (červen)
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
V době, kdy píšu tento text, ze
země zatím nesměle vykukují
sněženky a noční mráz jim brání
rozkvést v plné síle. V době, kdy
jej budete číst, budou sněženky
po odkvětu. Zahrady budou zářit kobercem žlutých a fialových
krokusů a na stromech se objeví
první listy.
Počátkem března jsem nastoupil do funkce tajemníka městského úřadu. Na úřad se vracím
pracovně již poněkolikáté. Po
dvouletém působení na Ministerstvu vnitra mám nyní možnost
změnit image celého úřadu a vyFOTO: Petr Kubín
lepšit jeho fungování. Čeká mne
jarní úklid a očista celého úřadu. Úřad chápu jako moderní, přátelskou
a efektivní instituci správy města. Instituci, která je partnerem a rádcem.
Instituci, která jedná v souladu se zákonem a koná tak čistě a bez skrytých úmyslů. Rád bych, aby byl úřad města takto vnímán i jeho občany.
Pokud mi v tom můžete pomoci, uvítám to. Budeme se společně potkávat na veřejných jednáních zastupitelstva města a samozřejmě se s Vámi
rád seznámím i osobně v prostorách úřadu. Jsem vděčný za každý Váš
námět, který mi v mém snažení může pomoci.
Jaro je symbolem pozitivní změny, jarních úklidů a svátků Velké noci.
Toto číslo jsme původně chtěli věnovat problematice čistoty a pořádku ve
městě. Nakonec ale náhle odcházející zima změnila naše plány. Více než
kdy jindy se ukázalo, že stav silnic a místních komunikací ve městě není
dobrý. Objevily se další výtluky a stav nezpevněných ulic se opět zhoršil.
Přinášíme Vám proto aktuální informace o dopravě ve městě. Doplnili
jsme je podrobnostmi o změnách jízdních řádů a článkem o nových autobusových zastávkách. Důležitý je text k možnostem spolufinancování
oprav nezpevněných ulic.
V březnu probíhala příprava rozpočtu města. I v této oblasti zbylo mnoho pavučin z let minulých, jsem přesvědčen, že se je povedlo dobře
vymést. I to patří k jarnímu úklidu. S rozpočtem se můžete seznámit na
úřední desce města, v listinné i elektronické podobě.
Přeji Vám příjemné čtení a nezapomeňte na důkladný jarní úklid. Letošní jaro může změnit nejen tvář úřadu, ale také celého města.
S přáním klidné doby postní
Honza Louška

Telefonní čísla pro volání v tísni
Tísňové volání .................112
Policie ČR ....................... 158

Lékařská pohotovost ...... 155
Hasiči . ............................... 150

Městská policie Černošice........... 605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy ............................................... 2 5164 0150
Pohotovost plyn................................... 1239 a 475 209 328
Pohotovost voda .............................................. 602 324 785
Poruchy v el. síti .............................................. 840 850 860
Veřejné osvětlení . .............................................800 101 109
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Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. května 2011
V posledních letech stoupá cena vody (a v návaznosti na to i cena služby stočného) jak na
celostátní úrovni, tak i v okolních městech a obcích (viz tabulka). Vyplývá to z jejího nedostatku, ze zvyšujících se cen energií a chemikálií
a z nutnosti údržby a dalšího rozvoje vodovodní
i kanalizační sítě.
Cena vodného a stočného v minulých letech nezahrnovala veškeré skutečné náklady,
zejména odpisy. Poslední veliké investice byly
realizovány v letech 2003–2005 ve výši cca
20 mil. Kč ročně, potom došlo k poklesu investičních aktivit. Z nedávné doby byla největší
investice vodovod a kanalizace Na Vápenici (výstavba v r. 2009) za 3,8 mil. Kč. V říjnu
2009 bylo dáno do provozu automatické dálkové ovládání, které zajišťuje přednostní odběr
vody pro město Černošice z vlastních zdrojů
před vodou z Prahy.

Bývalé vedení města nevyužilo možnosti požádat o dotaci na rekonstrukci ČOV z evropských fondů (OPŽP). Současné vedení tu možnost bohužel již nemá – ve fondech OPŽP pro
tuto oblast již nejsou disponibilní prostředky
a nepředpokládá se vypsání dalšího dotačního
titulu, který by se VaK / ČOV týkal. Odhadovaný rozpočet na tuto investici, které se v nejbližších letech nevyhneme, se přitom pohybuje
v řádu desítek milionů Kč.
Stanovení nové ceny
V aktuální kalkulaci vodného a stočného,
která je podkladem pro stanovení nové ceny,
navrhované od 1. 5. 2011, se vycházelo ze
skutečných nákladů dle účetní evidence roku
2010 včetně reálných odpisů. Podle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dle
zákona č. 274/2001 Sb.) by bylo potřeba pro
udržení a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě

VODNÉ
bez DPH

s DPH

STOČNÉ
bez DPH

s DPH

Celkem vodné + stočné
s DPH

od r.2004–6 včetně 24,00

25,20

23,62

24,80

50,00 s 5 %

28,76

30,20

23,62

24,80

55,00 s 5 %

od 1. 1. 2007
od 1. 1. 2008

28,76

31,35

23,62

25,75

57,10 s 9 %

od 1. 4. 2009

31,92

34,79

26,22

28,58

63,37 s 9 %

od 1. 1. 2010

31,92

35,11

26,22

28,84

63,95 s 10 %

od 1. 5. 2011

34,33

37,77

35,90

39,49

77,26 s 10 %
21. 3. 2011 V.Tilsch/FO

Anonymní dotazníková akce
o mateřských školách zřizovaných městem
Vážení rodiče,
v průběhu dubna proběhne anonymní dotazníkové šetření v mateřských školkách Karlická
a Topolská (včetně třídy umístěné v základní
škole), jehož cílem bude zjistit spokojenost se
školkou a třídou, kde je vaše dítě vzděláváno.
Vaše postřehy pro nás budou cenným materiálem, který by měl sloužit ke zlepšení těchto
institucí. Přivítáme otevřenost, nové nápady
a podněty.
Dotazníkový formulář bude k dispozici ve
školce a zároveň ke stažení na webových
stránkách města Černošice v sekci formuláře.

Cena vodného od 1. 5. 2011 bude
34,33 Kč/m3 (vč. DPH 37,77 Kč/m3)
a stočného 35,90 Kč/m3 (vč. DPH
39,49 Kč/m3) celkem tedy 77,26 Kč/m3
vč. DPH.
Tyto ceny byly schváleny na 12. schůzi Rady
města dne 21. 3. 2011. Spotřeba do tohoto
data bude fakturována za dosavadní platnou
sazbu.
Pohledávky města za vodné a stočné
k 21. 3. 2011 činily 545.425,20 Kč.

Ceny vodného a stočného od roku 2004 v Kč:
ceny od data

investovat v období deseti let celkem 121 mil.
Kč. V letošním návrhu rozpočtu je zatím uvažováno s investicemi do infrastruktury ve výši cca
6,5 mil. Kč (tlaková stanice na Vráži, přivaděč
vody z Radotína, projekt rekonstrukce ČOV,
výměny vodoměrů). Jedním z důležitých zdrojů
financování se musí stát i nová cena vodného
a stočného.

Vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do zapečetěné urny, která bude umístěna ve vstupním prostoru vaší mateřské školy, můžete jej
také odevzdat v podatelně městského úřadu.
Dotazníky bude možné odevzdávat do pátku
29. 4. 2011. Urny bude otvírat školská komise,
která bude také vaše odpovědi číst a hodnotit.
S výsledky ankety budete seznámeni v některém z příštích Informačních listů.
Předem děkujeme za vaše názory.
Za školskou komisi
Lenka Kalousková
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Vladislav Tilsch
vedoucí finančního odboru
vladislav.tilsch@mestocernosice.cz

Ceny vody
v roce 2011 v okolí
Beroun, Hořovice, Zdice a jiné.... 75,41 Kč/m3
Chrášťany................................ 81,57 Kč/m3
Chrustenice............................. 82,34 Kč/m3
Otročiněves............................. 77,61 Kč/m3
Vysoký Újezd........................... 81,07 Kč/m3
Mníšek pod Brdy...................... 76,30 Kč/m3
Ceny jsou vč. DPH
Zdroj: www.vakberoun.cz, www.sovak.cz

Jak rozumět
„vodním“ pojmům
Vodné – je cena za pitnou vodu z vodárny
a za službu spojenou s jejím dodáním.
Stočné – je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

Zajímá nás váš názor na mateřské školy
Pro rodiče dětí, které aktuálně navštěvují MŠ Karlická nebo MŠ Topolská, připravujeme
anonymní dotazníkovou akci. Zajímá nás ale i názor rodičů, jejichž děti se v městských školkách vzdělávaly v minulých letech, a také rodičů, jejichž děti se školáčky teprve mají stát.
Prosíme, abyste nám sdělili své náměty, názory
a připomínky k mateřským školám, kladné i negativní, např. zkušenosti ze zápisů; proč byste
chtěli své děti přihlásit nebo naopak byste je
nepřihlásili do té které školky; dále např. k atmosféře ve školkách; přístupu personálu k dětem;
otevírací době školek apod. Vaše názory pro
nás budou důležitým podkladem pro zlepšení
4

podmínek v mateřských školách zřizovaných
městem. Vše může být anonymně stejně jako
dotazníky.
Vaše náměty můžete odevzdat do pátku
29. 4. 2011 v podatelně městského úřadu
nebo vhodit do schránek umístěných na budově
městského úřadu, DPS a Technických služeb.
Obálku označte „Akce – mateřské školy“.

Všechny podněty a připomínky budou zpracovány a vyhodnoceny. S výsledky budete seznámeni v některém z příštích Informačních listů.
Všechny rodiče, kteří s námi na téma mateřské školy chtějí diskutovat přímo, zveme na
schůzku v úterý 19. 4. od 17 hodin do společenských prostor Domu s pečovatelskou
službou, Vrážská 1805.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

z radnice

Právní poradna
Jak lze řešit situaci, kdy ze soukromé zahrady přesahují větve stromů do sousední zahrady nebo na komunikaci, a majitele stromu to
nezajímá?
• Větve jabloně přesahují do komunikace,
kde vadí nákladním autům včetně popelářů, jablka padají na zem, kde jsou rozježděna, v důsledku toho se zde vyskytují vosy
a zápach, hrozí nebezpečí uklouznutí pro
chodce atd.
• Z jiného neobydleného pozemku přesahují do chodníku keře, kvůli kterým děti
a chodci obecně scházejí z chodníků do
silnice, kde jim pochopitelně hrozí nebezpečí od aut.
• Dům je v dědickém řízení, je neobydlen,
ze zahrady k sousedům přesahuje strom.
Hrozí jeho spadnutí na sousední pozemek.
Může strom pořezat soused?
Odpověď:
Obecně platí, že strom (stejně jako keř) je
součástí pozemku a je tedy ve vlastnictví vlastníka pozemku, na kterém roste. Vlastník má
povinnost se o strom starat, což mu mimo jiné
ukládá i zákon o ochraně přírody a krajiny.
Vlastnické právo ale není neomezené. Podle
§ 127 občanského zákoníku má každý vlastník
povinnost zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Občanský
zákoník výslovně stanoví, že vlastník nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek od
souseda.
Pokud tedy větve přesahují do sousední
zahrady nebo dokonce, jak píšete, na komunikaci, kde mohou bránit v jízdě či vytlačovat
chodce do vozovky tím, že budou muset větve
zasahující např. na chodník, obcházet, doporučuji vyzvat souseda k ořezání větví. Pokud

soused na výzvu nereaguje, pak je možné větve sám ořezat, nicméně pouze ve vhodném vegetačním období (ne v době vegetačního klidu)
a tak, aby nedošlo k poškození celého stromu.
V úvahu je třeba vzít i zákon o ochraně přírody
a krajiny a další předpisy upravující podmínky
ochrany životního prostředí; dřeviny jsou totiž
v určitém rozsahu chráněné a není tedy od věci
se v takovém případě poradit s odborníkem.
Pokud nechcete větve odstraňovat sám,
je možné se domáhat žalobou u soudu, aby
vlastník pozemku, na kterém strom roste, větve
ořezal (nebo třeba aby pokácel strom, u něhož
hrozí, že spadne a způsobí škodu). V takovém
případě budete muset prokázat, že vás větve
ze stromu či strom obtěžují nad míru přiměřenou poměrům. Kdy už je míra přiměřená poměrům překonána, se vždy vyhodnocuje podle
konkrétní situace. V případě přesahu stromů
na komunikaci může jít nejen o nebezpečí pro
chodce, kteří musejí při vyhýbání se stromu
vstupovat do vozovky, ale problémem mohou
být i spadané plody, které hnijí, zapáchají a lákají vosy a na nichž hrozí uklouznutí.
Pokud budete mít za to, že nebezpečí pádu
stromu opravdu hrozí a není čas na to se domáhat u soudu jeho odstranění a soused na
výzvu nereaguje, případně je sousední pozemek neobydlený, pak můžete strom pokácet
sami, případně požádat o pomoc hasiče, jde-li
o bezprostřední ohrožení života a majetku. Vždy
je ale lepší věc konzultovat s odborníkem. Za
bezdůvodné pokácení stromu, který okolí nijak
neohrožoval, totiž může hrozit pokuta až do výše
20.000 Kč (a šlo-li by o památný strom, pak
může být uložena pokuta dokonce 100.000 Kč).
Ještě je třeba upozornit, že k pokácení stromu
je třeba zpravidla od určité velikosti povolení, přičemž orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení stromu uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu.
JUDr. Vladimíra Knoblochová
advokátka
v.knoblochova@post.cz

Od 1. dubna je poskytovatelem
pečovatelských služeb přímo město
Pečovatelské služby v terénu, tzn. v domácnostech klientů, poskytuje od 1. dubna přímo město
Černošice. Stávajícím klientům Farní charity Neratovice i novým zájemcům o tyto služby je nyní
k dispozici pečovatelka města. K datu uzávěrky IL
evidujeme prvních 11 klientů, kterým bude město
poskytovat pečovatelské služby. Od pondělí do
pátku v době od 6.30 do 15 hodin nabízíme:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (přesun na lůžko, vozík, pomoc při oblékání, svlékání, pomoc a podpora při podávání
jídla a pití)
- pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech
osobní hygieny, pomoc při použití WC)
- zajištění a poskytnutí stravy (dovoz nebo donáška oběda)

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
nákupy, pochůzky, praní a žehlení osobního
a ložního prádla)
- doprovod k lékaři, na úřady apod.
- dohled nad osobou (dohled nad pitným režimem, braním léků a další)
Ceny jsou stanoveny v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., a činí pro všechny úkony
96 Kč/hod., 15 Kč za dovážku jídla a 40 Kč za
vyprání 1 kg prádla.
Veškeré informace poskytuje a žádosti
o služby přijímá pan Strejček (DPS) na telefonu
251 177 561, 251 177 562 nebo 608 513 111.
Daniela Göttelová
místostarostka
604 268 000

Vážení čtenáři, distribuci Informačního listu Černošice zajišťuje Česká pošta, s. p.
Pokud časopis neobdržíte do schránky do 10. dne měsíce, napište nám nebo zavolejte na kontakty uvedené v tiráži a uveďte ulici a číslo popisné.

Z činnosti
Městské
policie
Černošice
Vloupání do velkoobchodu s masem – Dne
13. 3. 2011 kolem 1.00 hodiny ráno vyjížděla hlídka městské policie na základě oznámení do ulice
Vrážská v Černošicích. Hlídce bylo oznámeno podezření z vloupání do provozovny velkoobchodu
s masem. Hlídka na místě zjistila vylomené dveře do
provozovny a do kanceláře. Bohužel, pachatele se
na místě nepodařilo zadržet. Celou věc si převzala
k dalšímu opatření Policie ČR.
Krádež stavebního materiálu – Dne 15. 2. 2011
v dopoledních hodinách na základě oznámení vyjela
hlídka městské policie do ulice Radotínská v Černošicích, kde mělo v dané době docházet ke krádeži
stavebního materiálu, který zde byl složen. Hlídka
na místě zjistila muže, který do svého osobního vozidla nakládal zde deponovanou zámkovou dlažbu.
Po prověření celé události bylo ve věci spatřeno podezření z krádeže, zloděj musel zámkovou dlažbu
vrátit a strážníci záležitost na místě projednali v blokovém řízení.
Vloupání do automobilu – Dne 16. 2. 2011 v dopoledních hodinách byla hlídka městské policie přivolána do ulice Radotínská v Černošicích, kde bylo
zaparkované osobní vozidlo tz. Opel, které tvořilo
překážku provozu na pozemní komunikaci. Po prohlídce vozidla bylo zjištěno, že vozidlo má vylomené zámky u dveří. Z důvodu, že zde bylo podezření
z trestného činu, byla celá věc předána Policii ČR.
Posprejovaná garáž – Dne 19. 2. 2011 v dopoledních hodinách oznámil muž z ulice Topolská v Černošicích, že mu někdo posprejoval garáž. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila rozsah poškození a z důvodu podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci byla na místo přivolána Policie ČR.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice
městská.policie@mestocernosice.cz

Hrací prvky na hřiště
si vyberou děti
Dětské hřiště před základní školou prošlo jako
každý rok zevrubnou revizní kontrolou. Bohužel,
ta objevila u některých herních prvků vážné závady, které by mohly ohrozit zdraví dětí. Proto bylo
přistoupeno k uzavření hřiště po dobu nutných
oprav. Ty se za pomoci městského úřadu a Odboru technických služeb rozběhnou 28. 3. 2011.
Hřiště bude zprovozněno dočasně bez herních
prvků 31. 3. 2011. Některé prvky budou zcela
odstraněny a na jejich místo škola pořídí jiné,
v celkové hodnotě 80.000 Kč včetně DPH. Zbylé budou opraveny. Vytvoří se dopadové plochy,
opraví se stoly na stolní tenis a horolezecká stěna se skluzavkou. Výběr nových herních sestav
bude plně v rukách dětí. Ty dostanou možnost
výběru a na základě výsledků ankety je pak škola
nakoupí a ve spolupráci s městem a odbornou
firmou je bude instalovat.
Zdeněk Moucha
ředitel základní školy Černošice
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Ze 4. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 24. 2. 2011
První změna územního
plánu pokračuje
Na základě výzvy zveřejněné v prvním letošním
čísle Informačního listu jsme obdrželi 22 žádostí
o změnu územního plánu. Na 4. zasedání zastupitelstva konaném 24. února 2011 jsme v souladu
se zákonem rozhodovali o zařazení každé žádosti
do dalšího projednávání (o několika žádostech
doručených po stanoveném termínu budeme
rozhodovat později).
Zařazení do dalšího projednávání znamená, že
daná oblast bude blíže zkoumána, diskutována,
naopak to nutně neznamená, že územní plán
bude v dané lokalitě skutečně změněn. O definitivním navrhovaném řešení bude zastupitelstvo
znovu hlasovat později v letošním roce. Pokud
daná žádost nebyla rozhodnutím zastupitelstva
zařazena do dalšího projednávání, nebudeme se
jí vůbec zabývat a územní plán se v dané lokalitě
měnit nebude.
Následuje seznam žádostí, které rozhodnutím
zastupitelstva byly zařazeny k dalšímu projednávání:
• bývalá školka v Husově ulici (navrhovaná změna na plochy pro bydlení BR-2) – změna záleží
na jednání zájemce o provozování soukromé
školky a školy v dané lokalitě se stávající majitelkou a také na realizaci plánu další soukromé
školky o kousek výše v Husově ulici;
• zrušení navrhované cyklostezky přes soukromé pozemky v lokalitě u ostrova;
• zákaz výstavby samostatně stojících vysílačů
mobilních operátorů na celém území města
(netýká se vysílačů umístěných na budovách);
• legalizace pátého patra Centra Vráž, tzv. „věžičky“ – souvisí také s dalšími nedořešenými
vztahy města s IBS-Rokal, s.r.o., zejm. se zatím nenaplněnou povinností města od společnosti koupit kulturní sál a/nebo učebny v tomto
objektu;
• změna napojení nově navrhované trasy komunikace II/115 směrem na Prahu – nový územní
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•

plán předpokládá „přimknutí“ této komunikace
k železniční trati na polích mezi Černošicemi
a Radotínem a mírný posun může umožnit korektní vypořádání s majiteli pozemků pod nově
plánovanou trasou;
možná změna trasy tunelového obchvatu
Černošic – tento bod bude relevantní, pouze
pokud budeme s tunelovým řešením i nadále
počítat;
zrušení plánované komunikace Mateřídoušková – před případným zrušením podrobně
zhodnotíme dopravní obslužnost dané lokality
i s ohledem na plánovanou rekonstrukci železniční tratě a jejích přejezdů (resp. podjezdů
v budoucnosti);
změna zahrady v ulici Akátová na plochu pro
bydlení (jeden rodinný dům) – ačkoliv jsme
obecně proti rozšiřování zastavitelných ploch,
zde se jedná o oplocenou zahradu s chatou,
která sousedí se stávající zástavbou, v kategorii funkčního využití, které se vyskytuje pouze
v dané oblasti, a bude posouzena jeho účelnost; před případnou změnou bude navíc nutné jednat i o změně regulačního plánu v dané
lokalitě a rekonstrukci příjezdové komunikace
(bez finančních nároků na město);
změna sportovní plochy u bytových domů mezi
Vrážskou a Karlickou ulicí na jinou vhodnou
plochu neumožňující výstavbu – žádost byla
podána kvůli obavě z odpovědnosti majitelů za
škody nebo úrazy návštěvníků stávajícího soukromého hřiště;
znemožnění nebo zpřísnění podmínek pro
kolaudaci třetí bytové jednotky v plochách pro
bydlení BR-1;
legalizace rodinného domu na konci Dobřichovické ulice – dům byl postaven před několika
lety v ploše určené pro sportoviště jako „byt
správce“, což tehdejší územní plán umožňoval;
změna bude pravděpodobně podmíněna příspěvkem na sportoviště v jiné lokalitě;
zmírnění podmínek pro vybudování páteřní komunikace v chatové osadě Slunečná (při respektování minimálních parametrů daných vyhláškou).

A nyní seznam žádostí, které zastupitelstvo
rozhodlo nezařadit k dalšímu projednávání:
• les a sportoviště v blízkosti bývalé školky v Husově ulici (požadovaná změna na plochy pro
bydlení);
• zrušení tunelu pro odvedení tranzitní dopravy z Černošic – ačkoliv se možností zrušení
budeme více zabývat, v této chvíli je nutné
respektovat krajskou územně-plánovací dokumentaci, která tunel také obsahuje;
• legalizace plánované výstavby bytového domu
mezi Centrem Vráž a modlitebnou Církve bratrské – zamítnutí nicméně stavbě fakticky
nezabrání, protože investor získal územní rozhodnutí ještě před nabytím účinnosti nového
územního plánu;
• změna pozemku pro individuální rekreaci v lokalitě Akátová na plochu pro trvalé bydlení
(nedořešené komunikace, nedořešený koncepční přístup k chatovým osadám);
• změna pozemku pro individuální rekreaci
v ulici Kubánská na plochu pro trvalé bydlení (stejné důvody jako u předchozího bodu,
daná lokalita je navíc v aktivní zóně záplavového území);
• změna plochy pro sportoviště u Topolské
ulice (dvě různé lokality) – jedná se o území
dlouhodobě vymezené pro sportoviště, které
považujeme za vhodné zachovat, lokalita je
navíc v záplavovém území;
• betonárka mezi ulicí Radotínskou a Berounkou – územní plán v současnosti neumožňuje její další existenci a zamítnutí této žádosti
bude fakticky znamenat ukončení její činnosti
v této lokalitě.
Nyní bude následovat příprava tzv. zadání
změny územního plánu, ke kterému se před
schválením zastupitelstvem musí vyjádřit i dotčené orgány státní správy, a výběrové řízení na
architekta, který na změně bude pracovat.
Tomáš Hlaváček
člen Rady města Černošice
oblast financí a územního plánu
tomas.hlavacek@mestocernosice.cz

Z 9. schůze Rady města dne 21. 2. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města nesouhlasí s:
• rekonstrukcí rekreační chaty č. e. 199 v Topolské ulici, která spočívá v demolici celé stávající stavby a výstavbě nové, neboť se stavba
nachází v aktivní zóně toku řeky Berounky,
kde nelze provádět žádné stavby (viz též vyjádření rady města 2.1.4 z 13. 9. 2010);
• stavbou rodinného domu na pozemcích parc.
č. 110/3 a 112/1 v ulici Nad Statkem, neboť
návrh není v souladu s územním plánem;
• vybudováním části plynovodního řadu v ulici Dr. Janského k pozemku parc. č. 5125/4
podle návrhu, který počítá s jeho umístěním ve
vozovce v ulici Dr. Janského v délce cca 90 m;
doporučuje jeho uložení v chodníku a žádá
o předložení nové projektové dokumentace;
• stavbou rodinného domu na pozemcích parc.
č. 4143 a 4154 v oblasti Na Pískách podle
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předložené dokumentace; nutno prokázat
soulad s územním plánem;
• stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 4162/8 v oblasti Na Pískách podle předložené dokumentace; nutno prokázat soulad
s územním plánem.
Rekonstrukce chaty č. e. 595 v osadě Lavičky – Rada města konstatuje, že vzhledem
k překročení zastavěnosti lze povolit pouze
udržovací práce nebo stavební úpravy chaty č. e. 595 ve smyslu stavebního zákona na
stávajícím půdorysu. Rada města žádá o předložení dokumentace plánovaných stavebních
úprav; toto vyjádření není souhlasem k provedení prací.
Rada města souhlasí s:
• stavebními úpravami (pracovna místo garáže,
nová okna) domu č. p. 1578 v Plzeňské ulici
podle předložené dokumentace;

• vybudováním vodovodní přípojky k domu
č. p. 2150 v Kyjevské ulici podle předložené
situace za předpokladu použití bezvýkopové
technologie;
• stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 2704/8 v Žatecké ulici podle předložené
upravené dokumentace v únoru 2011;
• nástavbou rodinného domu č. p. 752 v Dobřichovické ulici podle předložené dokumentace zpracované v říjnu 2010;
• vybudováním bazénu na pozemku parc.
č. 3699 v chatové osadě Slunečná;
• s udržovacími pracemi na stávajícím zařízení
el. distribuční soustavy v Poštovní ulici pod
podmínkou zachování funkčnosti veřejného
osvětlení;
• rekonstrukcí venkovního vedení NN v osadě
Lavičky podle předložené situace za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejné-
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ho prostranství dle usnesení rady č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9. 11. 2009;
vybudováním vedení veřejného osvětlení
v nové části Arbesovy ulice podle předložené
situace zpracované společností Elektromontáže v únoru 2011;
stavbou bazénu a související zpevněné plochy
na pozemku parc. č. 4457/3 v ulici Zd. Lhoty podle předložené dokumentace v srpnu
2010;
novým dělením pozemků parc. č. 2917/23,
2917/192, 2917/195, 2917/197 v Ostružinové ulici podle předloženého návrhu;
vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/23
v Ostružinové ulici podle dokumentace předložené k ÚR zpracované společností GAUFF
Praha, s. r. o., v únoru 2011 a s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve
výši 80 000 Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě;
vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/192
v Ostružinové ulici podle dokumentace předložené k ÚR zpracované společností GAUFF
Praha, s. r. o., v únoru 2011 a s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve
výši 80.000 Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě;
vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/195
v Ostružinové ulici podle dokumentace předložené k ÚR zpracované společností GAUFF
Praha, s. r. o., v únoru 2011 a s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve
výši 80.000 Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě;
vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/197
v Ostružinové ulici podle dokumentace předložené k ÚR zpracované společností GAUFF
Praha, s. r. o., v únoru 2011 a s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve
výši 80.000 Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury ve městě;
prodloužením nájemní smlouvy o pronájmu
bytu v budově č. p. 999 v Srbské ulici do
31. 12. 2011 za stávající výše nájemného;
připevněním tabulky, která bude avizovat službu Czech Point, ke vchodu do prostoru pošty
v budově č. p. 228 v Poštovní ulici;
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.,
na zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1682/46 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu 500 Kč;
záměrem budoucího prodeje pozemků parc.
č. 97/2 zast. plocha a nádvoří o výměře
15 m2 a parc. č. 98/2 zahrada o výměře
269 m2, oba v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za cenu 3.000
Kč/m2 a budovy garáže na pozemku parc.
č. 97/2 za cenu 1.000 Kč žadateli za předpokladu, že odkoupí od vlastníků nemovitosti
zaps. na LV 1567 v obci a k. ú. Černošice;
uzavřením 19 nájemních smluv na pozemky
nesloužící k podnikání s regulovaným nájemným na rok 2011 dle předloženého seznamu.

Rada města souhlasí s novým kabelovým vedením NN v Arbesově ulici podle předložené
situace zpracované společností Elektromontáže v únoru 2011 za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství
dle usnesení rady č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9. 11. 2009 a nesouhlasí s umístěním nové rozvodné skříně RS 508 na pozemku města PK 668/1.
Rekonstrukce ATS ve vodojemu Vráž – prověření platnosti nabídek
• Rada města bere na vědomí informace
o vypracování plánovací smlouvy se společností Prague Hills, ve které je mimo jiné
zohledněno poskytnutí příspěvku ve výši
1.000.000 Kč na pořízení nové ATS ve VDJ
Vráž dle usnesení rady č. 8.
• Rada města bere na vědomí informace o prověření platnosti nabídek předkládaných radě
č. 94 na pořízení nové ATS ve VDJ Vráž.
• Rada města odkládá své rozhodnutí o výběru
dodavatele.
Prověření možnosti osazení zpětné klapky
na stávající dešťovou kanalizaci vedoucí
pod betonárnou
• Odbor investic prověřil možnost osazení
zpětné klapky na stávající dešťovou kanalizaci vedoucí pod betonárnou do řeky Berounky. Podle vizuálního posouzení bude možné
na stávající výústní objekt osadit zpětnou
klapku, ale bude nutné provést zarovnání
výtokového konce kameninové trubky DN
400. Dále je možná varianta s přibetonovaným blokem a čelní koncovou klapkou, která
však s ohledem na obtížnost technického
provedení bude podstatně dražší.
• Rada města bere na vědomí informace o provedení vizuální kontroly vyústění dešťové kanalizace pod betonárnou do řeky Berounky
a ukládá Odboru investic připravit veřejnou
zakázku k realizaci zpětné klapky na stávajícím výústním objektu dešťové kanalizace
s termínem podání nabídek do 21. 3. 2011.
• Rada města ruší své usnesení č. 3.1.4 přijaté na 6. zasedání rady města konaném dne
17. 1. 2011 vzhledem ke zpětvzetí žádosti
o dělení pozemku parc. č. 2756/12 a navržené nové koncepci v daném území.
• Rada města souhlasí s přijetím daru vybudovaných rozvodů veřejného osvětlení v části
Ostružinové ulice a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení a s vrácením jistiny 30.000 Kč složené po podpisu smlouvy
v r. 2007.
Rekonstrukce vodovodu v ulici Komenského – vypracování PD
• V návaznosti na rozhodnutí rady č. 7 ze
dne 31. 1. 2011 připravuje Odbor investic
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Komenského. Oprava či výměna
dešťové kanalizace a vodovodních řadů je
nutnou součástí rekonstrukce komunikace
a i tyto náklady lze zahrnout do žádosti o dotaci. Pro žádost o dotaci (termín podání do
31. 3. 2011) je nutno doložit i příslušnou PD
od těchto řadů a rozpočet.
• Rada města souhlasí, aby Ing. Voženílek vypracoval projektovou dokumentaci „Rekon-

strukce vodovodu v ulici Komenského“ za
cenu 20.000 Kč bez DPH a dále projektovou dokumentaci „Oprava odvodnění komunikace Komenského“ za cenu 39.000 Kč
bez DPH a ukládá OISM vystavit na uvedené
práce objednávky.
Rekonstrukce ulice Komenského – zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy
• Rada města vybírá cenovou nabídku Cautor
Projects & Advising, a. s., ve výši 38.400 Kč
vč. DPH za zpracování žádosti o dotaci na
rekonstrukci ulice Komenského z programu
ROP Střední Čechy + 93 600 Kč vč. DPH
odměna z přiznané dotace a ukládá Odboru investic připravit na uvedenou činnost ve
spolupráci s KT – právním oddělením mandátní smlouvu.
Protihluková stěna u pozemku č. kat. 2457,
lokalita Na Vápenici
• Rada města souhlasí se změnou technologie
protihlukové stěny a s upravenou cenovou
nabídkou firmy Konstruktiva Branko, a. s.,
na realizaci akce Protihluková stěna u pozemku č. kat. 2457 v lokalitě Na Vápenici ve
výši 125.845 Kč bez DPH (proti původní výši
126.589 Kč bez DPH) a ukládá KT – právnímu oddělení ve spolupráci s OISM připravit
s vybranou firmou smlouvu o dílo a starostovi
města smlouvu podepsat.
„MŠ Černošice, ulice Pod Ptáčnicí“ – změna založení objektu – informace
• Rada města bere na vědomí sdělení o nutných změnách v založení objektu MŠ vzhledem k nepředpokládanému výskytu sprašů
v základové půdě a souhlasí s postupem
navrženým OISM, tj. zpracování dodatku
projektové dokumentace, realizace jednacího řízení s firmou Konstruktiva Branko, a. s.,
a uzavření příslušné smlouvy o dílo, doložit
postup změn RR ROP SČ s požadavkem
uplatnit cenové navýšení do režimu dotace.
„MŠ Černošice, ulice Pod Ptáčnicí“ – zadávací řízení pro dodatečné stavební práce –
změna založení objektu
• Rada města souhlasí s postupem zadání organizace zadávacího řízení a ukládá OISM
objednat tyto služby u společnosti Cautor
Projects & Advising, a. s.
Opravy el. zařízení v hasičské zbrojnici
v Černošicích-Mokropsech
• Rada města pro rekonstrukci el. zařízení
v hasičské zbrojnici v Mokropsech č. p. 999
vybírá firmu J. Jerling na základě její nabídky
v ceně 135.000 Kč celkem.
Nájem bytů v majetku města
• Nájemné v novostavbách v Černošicích se
pohybuje okolo částky 200 Kč/m2. Zvýšení
nájemného v bytech v majetku města navrhuje Odbor investic stanovit ve výši max. poloviční, tj. o 100 Kč/ m2.
• Rada města stanovuje novou výši nájemného
v bytech v majetku města s tzv. regulovaným
nájemným, a to 100 Kč/m2, a ukládá Odboru investic a KT – právnímu oddělení připravit zvýšení nájmů v bytech v majetku města.
Podnájem bytu č. 3 v Poštovní 228
• Rada města trvá na své nabídce pronájmu
bytu za měsíční nájemné 6.500 Kč a žádá
zájemce o písemné vyjádření nejpozději do
7. 3. 2011.
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z radnice
Žádost o pronájem obecního bytu
• Rada města pověřuje Odbor investic nabídnout žadatelce pronájem suterénního bytu
v budově Karlštejnská 259 a informovat radu
na její další schůzi.
Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 112/7 a části pozemku parc. č. 111/11
o rozměru 7 m2 v ulici Nad Statkem
• Rada města požaduje za odkoupení pozemku
3.000 Kč/m2.
• Rada města pro vybudování uliční vpusti a přípojky dešťové kanalizace u křižovatky ulic
Ke Hřišti a Na Drahách vybírá firmu R. Kříze v ceně 33.175 Kč vč. DPH, nejnižší ze
tří předložených nabídek.
Uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
• Rada města pověřuje pana Jiránka, vedoucího Odboru investic a správy majetku, podepisováním smluv o zřízení věcného břemene
a ostatních listin spojených s jeho zřízením
vyjma smluv uzavíraných s fyzickými osobami a všech smluv o zřízení věcného břemene
s hodnotou zřizovaného věcného břemene
nad 50.000 Kč a ukládá starostovi Mgr. Filipu Kořínkovi podepsat pověření pro pana
Jiránka, vedoucího Odboru investic a správy
majetku.
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Dohoda o narovnání v soudních sporech
s firmou Šulc a syn, s. r. o.
• Rada města Černošice schvaluje uzavření Dohody o narovnání s úhradou částky
600.000 Kč firmě Šulc a syn, s. r. o., podle
předloženého návrhu.
• Rada města Černošice ukládá právnímu oddělení předložit do 14 dnů návrh Dohody
o narovnání k odsouhlasení Ing. Pivoňkovi,
jednateli firmy Šulc a syn, s. r. o., a bude-li jím
přijat, předložit Dohodu o narovnání k podpisu starostovi.
Nájemní smlouvy pro byty v DPS
• Rada města ukládá starostovi města podepsat se všemi stávajícími nájemníky, kteří splňují podmínky pro obnovení smlouvy, novou
nájemní smlouvu „standard“.
• Rada města ukládá starostovi města podepsat s nájemníkem jednoho bytu, který nesplňuje podmínky pro obnovení smlouvy, druhý
typ nájemní smlouvy „dočasná smlouva“.
• Rada města schvaluje znění nájemní smlouvy
„standard“ a znění tzv. „dočasné smlouvy“ pro
nájemní byty v DPS.
FINANČNÍ ODBOR
Dílčí opravy rozpočtových opatření dle doporučení Krajského úřadu Středočeského
kraje
• Rada města schvaluje uskutečněné dílčí změny RO č. 60 a č. 29 dle doporučení pracovníků KÚ.
ODBOR INFORMATIKY
Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III“ Integrovaného
operačního programu, registrační číslo
CZ.1.06/2.1.00/06.06883
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• Rada města na základě jednomyslného usnesení hodnotící komise pro výběr dodavatele
veřejné zakázky rozhodla vybrat dodavatele:
části 001 „Technologické centrum – servery
a diskové pole“ – společnost C SYSTEM, a.
s., která se umístila na 1. místě celkového
pořadí nabídek,
»» části 002 „Technologické centrum –
hraniční router“ – společnost ALEF
NULA, a. s., jako jediného uchazeče,
»» části 005 „Technologické centrum – správa identit“ – společnost Novell Professional Services Česká republika, s. r. o., jako
jediného uchazeče,
»» části 006 „Technologické centrum – vrstva
L3 Switching“ – společnost POLYSOFT,
s. r. o., jako jediného uchazeče,
»» části 007 „Elektronické spisové služby A“
– společnost GORDIC, spol. s r. o., jako
jediného uchazeče,
»» části 008 „Elektronické spisové služby
B“ – společnost Triada, spol. s r. o., jako
jediného uchazeče,
»» části 009 „Elektronické spisové služby C“
– společnost ALIS, spol. s r. o., jako jediného uchazeče,
»» části 010 „Vnitřní integrace úřadu“ – společnost GORDIC, spol. s r. o., jako jediného uchazeče.
• Rada města bere na vědomí, že v části 001
se na 2. místě celkového pořadí nabídek
umístila společnost Caleum, s. r. o., na části
003 a 004 nebyla podána žádná nabídka,
na části 005, 006, 007, 008, 009, 010 bylo
podáno po jedné nabídce a žádná nabídka
nebyla vyřazena.
• Rada města ukládá Odboru informatiky neprodleně zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům.
• Rada města ukládá Odboru informatiky zajistit předložení příslušných smluv k podpisu
starostovi po posouzení právníkem v termínu
do 1. 4. 2011.
SPRÁVNÍ ODBOR
Návrh na změnu organizační struktury
Správního odboru
• Nová organizační struktura Správního odboru: vedoucí odboru a 3 oddělení, tj. 17 zaměstnanců.
• Rada města schvaluje navrženou změnu
organizační struktury Správního odboru
s účinností od 1. 4. 2011 a ukládá tajemníkovi městského úřadu zapracování změny do
organizačního řádu.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Zápis z 3. jednání komise sociální a pro
péči o seniory ze dne 7. 2. 2011
• FCH Neratovice
Rada města souhlasí s tím, že město Černošice bude poskytovatelem pečovatelské služby a přijme od 1. 3. 2011 jednu pečovatelku
a ukládá Odboru kancelář tajemníka a Odboru
kancelář starosty personální zajištění 1 pečovatelky, auta vč. školení řidičů, nových smluv
a ceníku PS, rozšíření registrace pro poskytování terénní PS.

• Žádost
Komise projednala žádost nájemce bytu
v DPS (podkrovní byt) o přestěhování do uvolněného bezbariérového bytu v přízemí a vzhledem
ke zdravotním důvodům žadatele doporučuje
radě ke schválení. Rada města souhlasí s výměnou bytu v DPS za byt bezbariérový.
• Žádost
Komise projednala žádost o přidělení tísňového tlačítka a vzhledem ke zdravotnímu stavu
a osamělosti žadatelky doporučuje radě ke
schválení (jedná se o volný pager zakoupený
z rozpočtu města).
Rada města souhlasí s přidělením tísňového
tlačítka a ukládá Městské policii Černošice jeho
instalaci a napojení na tísňové volání.
• Nový ceník pro pečovatelskou službu v DPS
Rada města souhlasí s ceníkem pro pečovatelskou službu v DPS, který bude platný od
1. 3. 2011.
• Rada města bere na vědomí informaci o uvolnění 2 bytů v DPS.
OSTATNÍ
• Rada města bere na vědomí zprávu Městské
policie Černošice za rok 2010.
Výlep plakátů na vývěsky města
• Rada města rozhodla, že na plakátovací plochy města Černošice není povoleno vyvěšovat soukromou inzerci typu prodám/koupím
a plakáty odporující dobrým mravům.
• Rada města rozhodla, že zdarma mohou být vyvěšeny plakáty organizací, které obdržely v daném roce od města grant, a smuteční parte.
Oprava nájezdu přes přechod pro chodce
na komunikaci Vrážská před křižovatkou
Vrážská – Riegrova
• Rada města pověřuje Technické služby zajistit úpravu obrubníku v uvedeném místě tak,
aby byl umožněn bezbariérový vstup na přechod pro chodce.
• Rada města pověřuje Odbor investic a Odbor
dopravy předložením nabídek na pořízení a instalaci informačního radarového tabulového
měřiče (rychlost + slova „děkujeme/zpomal“)
na Dobřichovické ulici ve směru na Prahu.
• Rada města žádá Odbor investic o předložení návrhů na pořízení a instalaci kolotoče na
hřiště „Domažlická“.
• Rada města pověřuje TS dobudovat část
chodníku ve Vrážské ulici k budoucímu přechodu pro chodce u restaurace U Zvonu dle
schváleného projektu, a to s termínem dokončení do 30. 4. 2011.
• Rada města žádá Odbor investic a Odbor dopravy o projednání dopravního řešení v okolí
křižovatky Školní, Kladenská, K Lesíku, resp.
parkování u základní školy.
• Rada města ukládá Technickým službám
přemístit nebo odstranit dopravní značení
v Karlické a Vrážské ulici tak, aby značky nebyly umístěny v prostoru chodníku a nebránily
chodcům v cestě.
• Rada města žádá Finanční odbor o prověření,
zda jsou řádně uplatňovány odpočty z DPH
u všech nákladových položek v rozpočtu
města, které souvisejí např. s provozováním
vodovodů a kanalizací.

z radnice

Z 10. schůze Rady města Černošice ze dne 7. 3. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města nesouhlasí s:
• položením ochranných trubek pro optické
kabely v ulicích Komenského a Pod Horkou
podle předložené dokumentace z důvodu
nevhodného umístění a kolize navrhované
trasy se systémem pro odvod dešťových vod
a ukládá Odboru investic projednat s projekční kanceláří jinou trasu pro optické kabely
na základě prohlídky na místech plánované
stavby;
• vybudováním bazénu na pozemku parc.
č. 1775 v Budějovické ulici podle předloženého návrhu, neboť zastavěnost pozemku zpevněnými plochami a ostatními stavbami překračuje limity stanovené územním plánem;
• odkupem pozemku č. parc. PK664/6 a konstatuje, že město Černošice k výkupu pozemků pod komunikacemi přistupuje pouze ve
výjimečných případech;
• prodejem částí pozemků PK 172/13 a PK
193/1 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice, podle územního plánu jsou
tyto pozemky určeny pro komunikaci;
• prodejem pozemku parc. č. 3925 o výměře
46 m2 a částí pozemku parc. č. 3935/1 (PK
717/4 a PK 493/10) o výměře cca 400 m2,
oba v k. ú. Černošice; podle územního plánu
se tyto pozemky nacházejí v ploše LR-1, lesní plocha, kde se žádné stavby nesmí umisťovat – oddělení pozemku by bylo v rozporu
s územním plánem;
Rada města souhlasí s:
• rozšířením kabelového vedení NN v ulici
Dr. Janského podle předložené situace za
těchto podmínek:
a) dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství schválených Radou města
č. 74 dne 9. 11. 2009 pod bodem 2.1.11
b) současné koordinace stavby s pokládkou
nového zemního vedení VO v rýze pro uložení kabelu NN
c) u
 zavření smluvního vztahu se zhotovitelem nového chodníku podél Vrážské ulice
v úseku od vjezdu k provozovně řeznictví
po křižovatku s ulicí Dr. Janského, jehož
předmětem bude zajištění odborného rozebrání zámkové dlažby a jejího zpětného
uložení včetně konstrukčních vrstev, neboť
se jedná o chodník vybudovaný z příspěvku
SFDI, který je dosud v záruce
d) informování majitelů všech přilehlých nemovitostí a provozovatelů obchodních provozoven nejméně týden předem o zahájení
stavebních prací;
• stavbou studny na pozemku parc. č. 5426
v osadě Pod Hladkou skalou podle předložené dokumentace;
• vydáním změny územního rozhodnutí a změny
stavby před jejím dokončením na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2702/26
v Kladenské ulici podle projektové dokumentace zpracované společností APS projekt
Praha v únoru 2011 za předpokladu doložení
písemného souhlasu vlastníků sousedního
nezastavěného pozemku parc. č. 2702/17,
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od kterého je navrhovaná stavba vzdálena
pouze 2,0 m;
stavbou pergoly na pozemku parc. č. 1656/1
v Jedlové ulici podle předloženého návrhu;
stavebními úpravami chaty č. e. 153 v osadě
Radost pod podmínkou, že nedojde k navýšení stávající zastavěné plochy, a se scelováním
pozemků parcel č. 4728/12 a 4732;
změnou nástavby rodinného domu č. p. 667
ve Slunečné ulici podle předložené dokumentace zpracované T. Vůjtěchem v listopadu 2010;
zřízením dvou krátkodobých parkovacích míst
na pozemku č. parc. 1352/3 ve vlastnictví
města (ul. Smetanova) pro zajištění dopravy
v klidu k objektu č. p. 825, kde je provozována soukromá mateřská škola, za podmínky,
že bude v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova
po vyústění vodoteče položena nová drenážní
dešťová kanalizace z materiálu, který bude dimenzován na pojezd automobilů; v opačném
případě město požaduje realizaci parkovacích
stání na pozemku se stavbou č. p. 825;
stavebními úpravami části rodinného domu
č. p. 96 v Komenského ulici podle předložené dokumentace;
umístěním pojistkové skříně před budovou trafiky ve Vrážské ulici podle návrhu za podmínky, že prováděcí firma na své náklady přeloží
vrchní vedení VO pro osvětlení přechodu pro
chodce od cukrárny k trafice do chráničky
pod těleso silnice č. II/115 a na své náklady
provede i jeho zapojení;
uzavřením dohody o zrušení věcného břemene spočívajícího v oprávnění chůze, příjezdů,
odjezdů a parkování veškerých dopravních
prostředků na pozemku parc. č. 2917/119
k. ú. Černošice, z důvodu, že účel, pro který
bylo věcné břemeno a jemu odpovídající právo zřízeno, odpadl;
souhlasí s předloženou cenovou nabídkou
firmy Konstruktiva Branko, a. s., na změnu
založení objektu mateřské školy Pod Ptáčnicí ve výši 663.883,57 Kč bez DPH a ukládá
Odboru investic ve spolupráci s KT – právním
oddělením připravit Dodatek smlouvy o dílo
a starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat;
úpravou vjezdu do objektu ZUŠ z ulice Střední s tím, že město Černošice uhradí polovinu
částky dle cenové nabídky (tj. 14.411,70 Kč
bez DPH) a druhá polovina bude hrazena
z fondu ZUŠ, a pověřuje Odbor investic vystavením objednávky na výše uvedenou úpravu;
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., (Na
Vápenici, č. IV-12-6006369) na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2663/1, parc. č. 2750/1,
parc. č. 2751/7, parc. č. 2753/15, parc.
č. 2753/16, parc. č. 2815/5, parc.
č. 2815/6, č. 725 (PK) a č. 369/1 (PK),
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu
37.000 Kč;
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,

•

•

•

•

(Habřiny, č. IV-12-6006358) na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1609 a č. 717/2 (PK), oba
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úhradu 1.000 Kč
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
(Hradecká, č. IV-12-6006406) na zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1734/35, parc.
č. 2029/6 a parc. č. 2014/1, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu 2.300 Kč;
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
(Lidická, č. IV-12-6001181) na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1984 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu 7.000 Kč;
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., (ul. Waldhauserova, kNN,
IV-12-6011646) na kabelové vedení NN na
pozemku parc. č. 277 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu 52.400 Kč;
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., (ul. Arbesova kNN pro VO
Prague Hills, IV-12-6012060) na kabelové
vedení NN na pozemku č. 668/1 (PK) v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu 3.500 Kč.

Rada města konstatuje, že neuvažuje o výstavbě kanalizace pro chatovou osadu Radost
a doporučuje žadateli zajistit výstavbu na náklady vlastníků přilehlých nemovitostí.
Z důvodu nutných oprav lávky mezi Černošicemi a Lipenci Rada města ukládá KT - právnímu oddělení prověřit majetkoprávní vztahy
ke stavbě lávky přes Berounku v termínu do
25. 3. 2011.
Účast města v rámci výzvy č. 64 vyhlášené
ROP SK na stavby autobusových zastávek
• Rada města bere na vědomí účast o. s. Region Karlštejnsko v rámci vyhlášené výzvy ROP
SK č. 64 za účelem získání příspěvku na vybudování autobusových zastávek ve městě
Černošice;
• Rada města souhlasí s uzavřením majetkoprávní smlouvy o právu provést stavbu se
Středočeským krajem, jejímž předmětem
bude souhlas Středočeského kraje, jako
vlastníka pozemku PK 717/1 k. ú. Dolní Mokropsy s umístěním a stavbou autobusových
zastávek SO 03, SO 04 a SO 06 podle grafické přílohy;
• Rada města ukládá Odboru investic a správy
majetku ve spolupráci s KT – právním oddělením připravit materiály k projednání orgánů
kraje na základě usnesení uvedeném v bodě
II a tyto materiály předložit Středočeskému
kraji prostřednictvím KSÚS;
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z radnice
Rada města s ohledem na využití pozemku
PK 221/3 o výměře 500 m2 v Zátoce Radosti
dle platného územního plánu, který slouží jako
veřejné prostranství, konstatuje, že nehodlá pozemek PK kupovat ani rušit stávající příjezdové
nezpevněné komunikace sloužící pro přilehlé
nemovitosti.
FINANČNÍ ODBOR
• Bylo podáno 5 žádostí o splátkový kalendář
k zaplacení pokut uložených Odborem dopravy. Rada města souhlasí se splátkovými kalendáři navrženými Finančním odborem.
• Žádost o odpis nedobytných pohledávek
městské policie z r. 2003 – Rada města souhlasí s odepsáním částky 3.399 Kč a ukládá
Finančnímu odboru odepsat danou částku
z účetnictví.
• Rada města souhlasí s navrženým rozdělením
kladného hospodářského výsledku ZUŠ Černošice za rok 2010. Kladný hosp. výsledek
celkem 40.560 Kč, z toho příděl do fondu
rezerv 8.112 Kč a příděl do fondu odměn
32.448 Kč.
• Rada města bere na vědomí výši hospodářského výsledku MŠ Topolská za rok 2010.
Rada města nesouhlasí s návrhem rozdělení
a ukládá ředitelce MŠ Topolská převést celý
hospodářský výsledek (9.750 Kč) do fondu
rezerv.
• Rada města bere na vědomí výši hospodářského výsledku MŠ Karlická za rok 2010 a souhlasí s jeho navrženým rozdělením. Kladný
výsledek hospodaření celkem 108.211 Kč,
z toho příděl do fondu rezerv 21.651 Kč a příděl do fondu odměn 86.560 Kč.
• Rada města bere na vědomí výši úplaty za
předškolní vzdělávání v MŠ Karlická pro školní rok 2011/2012 na 980 Kč.

• Rada města souhlasí s vyřazením myčky nádobí z evidence majetku MŠ Topolská ve výši
15.990 Kč.
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
• Rada města schvaluje opravu vozidla VW Caravelle firmou PitLine a ukládá Odboru kanceláře starosty zaslat objednávku na opravu
vozidla VW Caravelle uvedené firmě.
ODBOR INFORMATIKY
• Rada města bere na vědomí, že město neobdrželo žádnou nabídku na části 003 a 004 veřejné zakázky v rámci projektu „Rozvoj služeb
eGovernmentu ORP Černošice I-III“ Integrovaného operačního programu a dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ruší tuto zakázku
v částech 003 a 004 a ukládá Odboru informatiky zveřejnit zrušení části zakázky v informačním systému o veřejných zakázkách.
ODBOR KULTURY
• Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč – příspěvek
využit na zorganizování 23. Mokropeského
masopustu.
• Výstava obrazů v Kapličce – Rada města
souhlasí s pronájmem kapličky v termínu od
1. 7. do 31. 7. panu Němcovi za jednorázový
poplatek 1.000 Kč. Rada města ukládá Odboru technických služeb do 30. 4. interiér
kapličky vymalovat.
ODBOR TECHNICKÉ SLUŽBY
• Rada města ukládá OTS předložit nabídky na
generální opravu motoru nákladního vozu Avia
s podrobnějším rozpisem umožňujícím srovnání celkové ceny.
• Rada města ukládá OTS předložit návrh ná-

kupu papírových sáčků na psí exkrementy na
příští schůzi rady města s uvedením navrhovaného počtu sáčků a uvedením ceny bez
potisku.
RŮZNÉ
• Rada města bere na vědomí návrh komise pro
školství, mládež a sport na rozdělení finančních prostředků z grantového programu pro
podporu práce s mládeží a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních
prostředků (granty pro podporu práce s mládeží) v celkové výši 463 tis. Kč dle předloženého návrhu.
• Rada města souhlasí s novou verzí formuláře
pro objednávku vyvěšení plakátů na plakátovací plochy města.
• Rada města nesouhlasí s částečnou úhradou
nákladů žadatelce na účast na mistrovství světa ve zpracování textu na PC.
• Rada města rozhodla, že město Černošice se
připojuje k Výzvě města Chlumec nad Cidlinou
se žádostí na vládu a Parlament ČR, aby byly
již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí
s počtem obyvatel od 1 000 do 10 000.
• Rada města vzhledem k finanční situaci a nedostatku prostor pro důstojné umístění obrazů
nepřijímá nabídku odkoupení obrazů Jaroslava Černého.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí Rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na Městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

Černošický skatepark je mezi „skejťáky“ vyhlášený
Skatepark a bikrosová dráha fungují v Černošicích-Mokropsech již sedmým rokem. Do plného provozu byly uvedeny přesně 15. října 2004
v 15 hodin.
V té době se o skateboarding začalo zajímat
velké množství mládeže nejen z Černošic, ale
také z blízkého okolí. Rychle se tvořící komunita „skejťáků“ nabírala obrátky a do Černošic tu
a tam zavítali i ti nejlepší z Čech.
V průběhu roku 2006 se začínající skaters
rozhodli udělat si mezi sebou první závody. Ke
všemu stačil pouze magnetofon a čokolády pro
vítěze.
O dva roky později, tedy v roce 2008, vše
nabralo obrátky, jak se patří, a vzniknul 1. skateboardový závod pro nesponzorované jezdce,
kterého se zúčastnilo přes 50 jezdců z celé České republiky. V roce 2009 se závodů zúčastnilo
již přes 70 nesponzorovaných jezdců, a i 3. skateboardový závod v létě 2010 se pyšnil stejnou
účastí nesponzorovaných jezdců.
Klidné a přátelské prostředí každoročně přiláká desítky příznivců a fanoušků tohoto adrenalinového sportu. Není divu, že se Černošický skatepark stal vyhlášeným místem po celé
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republice. Nejenom díky jeho jedinečnému
prostředí blízko řeky se začali objevovat i ti
nejlepší ve svém oboru u nás. Přijíždějí nejen kvůli
sportu, ale také za zábavou a odpočinkem.
Díky velkému zájmu o tento sport jsme se rozhodli založit Občanské sdružení Skate Černošice.

Máme úspěšně zaregistrováno již přes 80 členů.
Tento rok připravujeme již 4. černošický skateboardový závod, který bude poprvé dvoudenní a divácky atraktivnější než předešlé ročníky.
Jiří Vošahlík
Předseda O. s. Skate Černošice

názory zastupitelů

Skatepark
Existence skateparku v Mokropsech vyvolává mezi lidmi, kteří žijí v jeho okolí, negativní
reakce, nejvíce jsou obtěžováni hlukem. Na
druhou stranu vnímá část mládeže toto místo jako potřebné. Jaký je váš názor na skatepark? Jak byste navrhoval/a situaci řešit
v případě, že hodnoty měření hluku překročí
hygienické normy?
● Michal Strejček (Volba pro město): Skatepark je
veřejné sportoviště vybudované za cca 3 miliony korun
z veřejného rozpočtu, které
je již šest let mládeží plně
využíváno k účelu, za jakým
bylo vybudováno. Tím je pro mě opodstatnění
této investice jednoznačně zdůvodněno. Měření hluku proběhla již dvě a obě potvrdila, že
hygienické normy nejsou překročeny. Zvláště
měření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které proběhlo loni v létě bez
účasti města, se ve věci dodržení hygienických
norem vyjadřuje ve svém závěru zcela jasně
– cituji: „protokol č. 2010/083H/71 z měření hluku dokládá, že výsledná hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
stavby prokazatelně splňuje hygienický limit (se
započtením nejistoty měření) v denní době“.
Z pohledu překročení hygienických norem
proto není nutné nijak situaci řešit. Stížnostem
vlastníků přilehlých nemovitostí lze samozřejmě
vyhovět, a to v rozsahu, který městu navrhla
firma Akon a jež řeší zejména dílčí odhlučnění
technického vybavení skateparku v souvislosti
s posílením vnějších protihlukových opatření.
● Tomáš Prskavec (HNPH):
Lokalita mokropeské pláže
spojená s místy aktivního odpočinku občanů, především
místních dětí a mládeže,
tvoří podle mého názoru jedinečný celek a je pravděpodobně jedinou lokalitou podobného zaměření
a rozsahu v našem městě. Existují však závažná
zjištění plynoucí nejen ze šetření místních občanských sdružení, ale i z činnosti městské policie našeho města, která na pláž a skatepark
vrhají nepříjemný stín. Tato fakta mě jako nově
zvoleného zastupitele nutí podpořit objektivní
prošetření situace a ve spolupráci s občany navrhnout takové řešení pro tuto lokalitu, které jí
navrátí původní myšlenku, stane se vyhledávaným a bezpečným místem pro naše spoluobčany a doufám i inspirací pro další, tolik potřebná
místa podobného zaměření v našem městě.
● Petr Wolf (TOP 09): Otázka skateparku není tak černobílá, jak se prezentuje na
diskusních fórech či zastupitelstvu. O tuto záležitost se
zajímám od začátku a to jak
z pohledu obyvatel žijících
v těsné blízkosti, kteří jsou mými přátely, tak
i jako rodič jednoho návštěvníka skateparku.
Problém okolních obyvatel začal již samotným
způsobem povolení, kolaudace a výstavby, kte-

rý nebyl úplně standardní. Potřebu tohoto druhu sportoviště nikdo nezpochybňuje a nikdy
nezpochybňoval. OS Mokropsy pouze požaduje „kvalitu života“ stejnou, jakou mají ostatní
obyvatelé Černošic v čistém bydlení. Velkým
hendikepem je použítí nevhodných skate prvků, které ani výrobce nedoporučuje používat
v blízkosti obydlí. Samozřejmě existují prvky,
které by šly použít i v této lokalitě, je to ovšem
silně limitováno finanční možností města.
Z mého pohledu je přemístění skateparku finančně tak náročné, že bych raději preferoval
jeho zachování a vybavení takovými prvky, které dokáží skloubit pohodové bydlení okolních
obyvatel a sportovní uspokojení mládeže, a to
i s ohledem na krosovou dráhu pro kola, která
je v těsné blízkosti a je téměř nehlučná. Tyto
dvě skupinky se úzce prolínají a není možné je
oddělit.   
● Veronika Goldová (ODS):
Já jsem rozhodně pro zachování skateparku, a to ve stávající lokalitě. Skatepark nyní
přirozeně navazuje na přilehlou (mně osobně velmi milou)
pláž a nedovedu si představit jeho vhodnější a logičtější umístění. Nadto
jsem si téměř jistá, že neexistuje v Černošicích
lokalita, kde by přivítali skatepark bez jediného
protestu. Obávám se, aby zvažovaná varianta
– přemístit skatepark – nakonec nedopadla
tak, že stávající skatepark bude zrušen a vybudování nového ztroskotá na nemožnosti vybrat
vhodnou lokalitu. Výsledkem pak bude ŽÁDNÝ
skatepark! Jsem pro využití všech technicky a finančně dostupných možností pro odhlučnění
stávajícího skateparku za současného dohledu
na dodržování pořádku a nočního klidu v místě.
Variantu odhlučnění stávajícího skateparku považuji za rozhodně vhodnější než jeho přemístění a vybudování skateparku nového.
● Milada Mašatová (ČSSD):
Je bezvadné, že tady skatepark máme. Využívají ho
mladí lidé nejen z Černošic,
ale i z širokého okolí. Je ale
také fakt, že při budování
skateparku se vůbec nemyslelo na to, že by někomu mohl vadit, že by bylo
dobré ho nějak odhlučnit. Toto je potřeba dořešit, například nějakou stěnou nebo vzrostlou
hustou zelení. Považuji rovněž za nutné stanovit příslušný „denní režim“, stanovit čas, kdy je
možné skatepark využívat. Určitě je tedy třeba
vypracovat provozní řád a jeho dodržování by se
mělo skutečně velmi přísně kontrolovat. A totéž
platí i pro pláž. Občané, kteří bydlí v okolí, mají
přece také právo bydlet v klidu.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Problematika obtěžování našich
spoluobčanů
nadměrným
hlukem v okolí Černošického
skateparku byla diskutována
na jednom z minulých zastupitelstev. Dovedu si dobře představit tuto situaci, protože jsem vyrostl v bezprostřední blízkosti
sportovního hřiště podobného charakteru. Bylo
hlučné. Ale protože jej využívali moji kamarádi a
později děti našich spoluobčanů, nepamatuji si,

že by stížnosti na obtěžování hlukem byly časté.
Asi proto, že každý z nás má vyšší míru trpělivosti pokud zlobí naše děti nebo děti našich
známých, našich sousedů, spoluobčanů. A jednou si tam třeba budou hrát zase naše děti,
vnoučata atd. A budou obtěžovat zase někoho
jiného. Předpokládám, že skatepark je využíván
především mládeží z naší obce. Proto bychom
se měli na tento problém dívat z tohoto úhlu
pohledu. Nechci již v této fázi diskuse zaujímat
vyhraněný postoj. A to proto, že na moje dotazy na zastupitelstvu jsem nedostal uspokojivé
odpovědi, a nemám proto dostatek validních
informací k tomuto problému. Zajímalo by mne
především, kdo provedl měření o nadměrném
hluku a kdo si je objednal. Co vlastně naměřil?
Kolik občanů je hlukem obtěžováno – pět, deset, sto padesát? Kolika domů se to týká, dvou,
tří nebo dvaceti? Jak často, pokud vůbec, jsou
hlukové normy překračovány? Jednou za týden
v sobotu vpodvečer? Nebo každodenně? Celoročně, nebo jen o prázdninách? Kdy to vadí
stěžovatelům – přes den, nebo hlavně večer?
Jaký je poměr mezi počtem uživatelů a počtem
obtěžovaných? Dělá peklo malá skupinka rošťáků většímu počtu obyvatel z okolí, nebo naopak
několik málo nesnášenlivých se snaží zbavit se
nepohodlného souseda? Využívají toto zařízení
převážně naši spoluobčané, nebo se zde schází
skupinky vandalů z okolních obcí? Proto navrhuji následující. Ať je provedeno na objednávku
města Černošice měření hluku v okolí skateparku, ne jednorázově, ale opakovaně, v různých
obdobích roku a různých denních dobách. Zjistěme, kolika našich spoluobčanů se obtěžování
hlukem opravdu týká, kdy jim to nejvíce vadí,
co by navrhovali pro zlepšení situace. Vstupme
do kontaktu s uživateli skateparku a diskutujme
s nimi o celé záležitosti, pokusme se je získat
pro aktivní spolupráci.
Na závěr si dovolím ještě před získáním všech
výše uvedených informací jeden závěr. Pokud
bude hluk opravdu pro okolní obyvatele neúnosný, nezačínejme myšlenkami na stěhování
skateparku. To si ponechme až jako poslední
možnost řešení, nešťastnou a velmi nákladnou.
U většiny zařízení se dá snížit hladina hluku na
přijatelnou úroveň organizačními opatřeními –
provozní doba, vhodné využívání zařízení atd.
A to nestojí nic – jen získat ke spolupráci uživatele a přinutit městskou policii k pravidelné
kontrole dodržování těchto opatření. Stěhování
je mnohem nákladnější, navíc pokud jej nepřestěhujeme daleko za město, tak budeme v brzké době řešit stížnosti jiné skupiny obyvatel.
Pokud je vystěhujeme k lesu, asi tam přestanou
chodit a budou se scházet někde jinde. A jsem
přesvědčen o tom, že to by byla pro naše město
škoda.
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Myslím že nejschůdnější řešení je částečné odhlučnění skateparku. Město
nebude mít prostředky na
jeho stěhování nebo výstavbu v jiné lokalitě, prioritu patrně bude mít oprava silnic. Myslím, že rámus od
železničního mostu je větší a o klid v nočních
hodinách se stejně jako např. u Club Kina má
starat městská policie.
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Růžové brýle sundat aneb Rozpočet 2011
pokračování ze str. 1

Podařilo se nám vyjednat, že kromě dosud neuhrazených prací v ceně 383.000 Kč jí město zaplatí už jen dalších 217.000 Kč a všechny žaloby
budou staženy. Ve vyjednávání úspěch, ale pro
město i tak za dnešní situace zátěž.
Asi 500.000 Kč město dá na posílení tlakové
vodovodní stanice na Vráži, na které velká část
města už dlouho čeká – zde se nám podařilo vyjednat příspěvek 1.000.000 Kč od soukromého
developera, který by bez posílení tlaku v síti nemohl svoji investici realizovat (celková cena ATS
bude cca 1,5 mil. Kč).
Částku 500.000–1.000.000 Kč je nutné počítat na opravy našich asfaltových ulic – nejenže
to nutně potřebují, ale také by jinak došlo k dalšímu zhoršování a pak by to bylo ještě dražší. Další
nutné výdaje (odhad 400.000 Kč) souvisí s veřejným osvětlením a pak už jsou v rozpočtu jen
položky od 10.000 do 200.000 Kč jako např.
projekt na ul. Komenského (žádáme o dotaci).
Poněkud „pikantní“ položkou je stavba veřejného osvětlení v tzv. Jiroutově ulici – ten uzavřel
s městem v minulosti plánovací smlouvu týkající
se využití jeho pozemku, který koupil v oblasti
Vápenice. Zaplatil 200.000 Kč a město má povinnost postavit v místě za tyto peníze veřejné
osvětlení. Na stavbu sítí a samotné ulice nijak
nepřispíval, náklady šly v minulých letech plně
k tíži města.
Provoz města
Kromě provozních výdajů městského úřadu
jsou na straně výdajů například příspěvky pro
školy a školky, hasiče, městskou policii, svoz
odpadů, provoz vodovodů a kanalizací, technických služeb, knihovny, DPS, nákup energie
a plynu atd.
Sociální granty jsme v návrhu schváleném
radou snížili z 350.000 Kč na 50.000 Kč (souvisí také s ukončením podpory Farní charity
Neratovice), kulturní z loňských 450.000 Kč na
300.000 Kč, granty na děti a mládež z loňských
750.000 Kč na 463.000 Kč (o finální výši rozhodne až zastupitelstvo po uzávěrce IL).
V celém městském úřadu (Praha + Černošice) došlo ke snížení mezd a k propouštění. Hledáme a realizujeme úspory postupně ve všech
hlavních výdajových kapitolách (služby, energie,
materiál atd.), ale i v drobnostech – např. včetně zrušení částky na ozdobné přívěsky, které se

dávaly dětem při vítání nových občánků. Větší
úspory se dostaví ale až postupně (např. elektronickou aukcí na služby mobilního operátora)
a teprve potom Vám je budeme prezentovat.
Dluhy
V letošním roce na splátkách úvěrů z minulé
doby zaplatíme cca 12.000.000 Kč. A zároveň
si musíme vzít nový úvěr za cca 15.000.000 Kč
na již rozeběhnutou stavbu nové školky a právě
dokončenou rekonstrukci části Střední ul. a asi
i další úvěr na 3 milionovou investici do vodovodního přivaděče (nebo její část), protože ani na tu
dost vlastních prostředků nemáme.
Aktuálně probíhá výběrové řízení na refinancování některých starých úvěrových smluv s cílem
výrazně snížit úrokové náklady z nich plynoucí.
Státní správa
Jednoznačně největšími položkami v rozpočtu, které opticky mohou zkreslovat jeho vnímání
ze strany černošických občanů, jsou sociální
dávky – 115.500.000 Kč – které rozpočtem
pouze procházejí (jsou plně kryty státní dotací).
Druhou největší výdajovou kapitolou jsou pak
mzdové a související náklady na provoz celého
úřadu, včetně cca 150 pracovníků v Podskalské
– cca 105.000.000 Kč ročně. Na druhé straně
s těmito výdaji souvisejí (a zčásti je kryjí) státní
dotace na výkon státní správy a příjmy ze správních poplatků a z pokut. Od státu také město
dostává podíl na celostátním výběru daní.

Opravíme silnice?
Jen když někdo přispěje...
Po sečtení všech výdajů a příjmů (vč. již naplánovaných úvěrů) je město cca 5.200.000 Kč
v minusu. S velkou pravděpodobností naštěstí
parlament již brzy schválí zákon, který má pro
Černošice zhruba z poloviny kompenzovat nedávné snížení státního příspěvku na výkon státní
správy o cca 9.000.000 Kč – tj. stát nám snad
speciálním zákonem 4.200.000 Kč nakonec
vrátí. Jisté to ale bude až v nejbližších týdnech,
zatím s tím nelze počítat. I když se to povede,
bude město muset počítat s dalším, dosud neplánovaným, úvěrem přinejmenším na výsledný
schodek cca 1.000.000 Kč.
Kdo četl pozorně, už v této chvíli ví, že město
tedy nemá vůbec žádné vlastní prostředky např.
na to, aby své blátivé komunikace měnilo na

asfaltové nebo je aspoň vyspravilo. Dva hotové
úseky ulice Střední byly zřejmě na nějakou dobu
poslední stavbou, kterou město financovalo
samo. Do budoucna je možné uvažovat o rekonstrukci pouze těch komunikací, kde se podaří
získat dotaci – žádáme na Komenského (ROP),
Puškinovu (SFDI) a Rumunskou (SFDI), nebo
kde se spolufinancování ujmou sami obyvatelé.
A o tom je tato část článku především.
Nezpevněných komunikací máme ještě stále
19 kilometrů, viz tabulka. Vyasfaltovat všechny
ve standardním provedení znamená odhadem
100–150 milionů Kč. Při současném vysokém
úvěrovém zatížení města a stavu rozpočtu je to
zcela nad naše možnosti v nejbližších letech,
nehledě na to, že bude zcela nutné hodně investovat mj. do roky zanedbávané vodovodní
a kanalizační sítě (výše zmíněné investice jsou
jen malými drobky proti nutné rekonstrukci ČOV,
na kterou minulé vedení nevyužilo možnosti požádat o dotaci z evropských fondů – a ty jsou již
nyní prázdné a další žádosti se nepřijímají).
Vzhledem k finanční situaci města je
možné rekonstruovat nezpevněné (prašné) komunikace na asfaltové pouze za
předpokladu, že se na nákladech budou
nejméně 30 % podílet sami obyvatelé
města (a na svůj podíl si město vezme další úvěr).
Na tento účel můžeme letos vyčlenit
max. 2 mil. Kč celkem (z úvěru).
Vyzýváme proto občany, aby se k situaci
postavili aktivně a s pochopením zároveň,
a ke zlepšení prostředí v místě svého bydliště sami přispěli.
Rámcové technické a cenové možnosti
jsou popsány v článku Jiřího Kubáta, člena
komise pro investice a strategický rozvoj.
Konkrétní výběr komunikací, které budou letos v tomto modelu realizovány,
bude brát v potaz mj. celkový význam komunikace, její aktuální stav, počet trvale
hlášených obyvatel a výši spolufinancování.
Prosím, kontaktujte s nabídkami spolufinancování do 30. dubna 2011 vedoucího
Odboru investic Jiřího Jiránka nebo přímo
starostu Filipa Kořínka.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

O jaké dotace na stavbu komunikací aktuálně žádáme
Název dotačního
titulu

Opatření / Oblast
podpory

Odkaz
na výzvu

Max. podíl
dotace

Termín podání
žádosti

Alokace výzvy

1.1 Regionální dopravní infrastruktura Výzva 58
– místní komunikace

do 31. 3. 2011

200 mil. Kč

80 %

Rekonstrukce ul. Komenského

1.2 Udržitelné formy
Výzva 54
veřejné dopravy

do 31. 12. 2012 235 mil. Kč

40 %

Projekt Park & Ride – parkoviště u mokropeského nádraží
(placené parkování)

1.2 Udržitelné formy
veřejné dopravy –
Výzva 64
zastávky a terminály

do 31. 3. 2011

72,5 %

Autobusové zastávky – hromadnou žádost podává Mikroregion
Dolní Berounka

Číslo výzvy

Na co žádáme

Strukturální fond EU – REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

ROP NUTS II
Střední Čechy
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Prioritní osa 1 –
Doprava

50 mil. Kč

z radnice
Seznam nezpevněných komunikací v Černošicích
Nezpevněné komunikace v Černošicích
posl. aktualizace 1. 3. 2011
č.

NÁZEV ULICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Akátová
Alešova
B. Němcové
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Brněnská
Budějovická
Čajkovského*
Čapkova
Červánková
Dobříšská
Domažlická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fr. Kocourka
Gogolova*
Habrová
Havlíčkova
Hradecká
Hradecká
Chebská
Chebská
Chomutovská
Chrudimská
Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jabloňová
Javorová
Jedlová*
Kamenická
Karlická
Ke Švarcavě
Klatovská
Kollárova
Kopretinová
Lermontova*
Liberecká
Majakovského
Majakovského
Majakovského
Mánesova
Modřínová
Moravská
Na Drahách
Na Drahách
Na Drahách
Na Ladech**

Úsek - od

Smetanova
Nerudova

úsek - do

K Dubu
Smetanova

STÁVAJÍCÍ
ŠÍŘKA
VOZOVKY
(m)
3,5
3,5
6
3,5
6,2
4
4
4
4
3
3,8
7,6
7
4

Ostružinová

původní

Mokropeská
Školní
Bezejmenná

Táborská
Mokropeská
Na Drahách

Topolská
Topolská
Střední

konec ulice
Ukrajinská
Na Marsu

Jiráskova
Vrážská
Dobříšská
Kladenská
Táborská
Strakonická
nám. 5. května
Topolská
Kutnohorská
Jahodová
Jahodová
Sosnová

Majakovského
Hradecká
3,6
Hradecká
2,7
Táborská
Školní
4
nám. 5. května 3,5
Táborská
Šeříková
3
Jablonecká
Na Višňovce 4
konec ulice
V Olšinách
3,5

Myslbekova

Tyršova

Topolská

konec ulice

Havlíčkova
Havlíčkova
Smetanova
Husova
Slunečná

Tyršova
Husova
Husova
Havlíčkova
Sosnová

Ke Hřišti
Kubánská
Chilská

Kubánská
Chilská
Ukrajinská

3
3
3,9
2,8

4
3,6
3,5
4,6
4
4
4
3,5
4,4
3,5
6
6
3,7
4,5
4
2,5
5

STÁVAJÍCÍ
ŠÍŘKA
MEZI
PLOTY
(m)
6
7,5
8
5,1
7,5
2,6
6
5,1
5,9
8,9
6
5,2
9
9,2
7,5
8,1
5
5
5,2
7,8
4,6
4,7
5,8
4,7
5,2
5,2
4,8
7
1,9
8,1
6,4
5,5
8
3,6
9,7
5,2
5
6
5,8
6,8
5
6,9
8
7,8
9
7,9
7,5
5,6
4
7

DÉLKA
ÚSEKU
(m)
391,0
186,0
174,4
88,2
365,1
68,3
126,5
150,3
121,8
282,3
100,0
74,9
189,9
188,0
54,3
365,4
220,0
100,0
70,4
162,2
147,7
138,2
162,3
156,5
177,5
80,8
79,0
94,3
110,0
88,2
268,9
29,5
365,0
192,8
81,6
236,2
55,0
221,4
131,3
120,0
104,8
118,2
77,7
275,4
198,0
108,1
105,5
148,8
133,0
59,9
87,9
372,2

trvale
pozemky
trvale
DÉLKA
hlášení –
Plocha
plně v
hlášení
ULICE
přepočet
stávající
majetku
(v celé
CELKEM
na daný
vozovky
města?
ulici!)
(m)
úsek
391,0
1369
7
7,0
N
656,0
651
64
18,1
?
519,0
959
40
13,4
A
88,2
309
4
4,0
A
365,1
2008
50
50,0
A
68,3
239
2
2,0
?
126,5
506
1
1,0
A
150,3
601
19
19,0
A
121,8
487
6
6,0
N
282,3
1129
31
31,0
?
165,0
300
0
0,0
A
74,9
285
0
0,0
A
388,0
1044
32
15,7
A
388,0
1034
32
15,5
N
2416,0 217
0
0,0
kraj
365,4
1279
44
44,0
A
220,0
660
0
0,0
A
100,0
300
0
0,0
?
70,4
275
0
0,0
?
162,2
454
4
4,0
N
475,0
517
38
11,8
?
480,5
498
24
6,9
A
480,5
438
24
8,1
N
334,0
548
10
4,7
A
334,0
621
10
5,3
?
80,8
323
6
6,0
A
173,0
277
2
0,9
A
173,0
330
2
1,1
A
110,0
330
0
0,0
A
169,0
309
16
8,4
A
298,0
1076
18
16,2
N
298,0
103
18
1,8
A
415,0
1278
28
24,6
N
192,8
675
21
21,0
A
81,6
286
7
7,0
?
748,0
945
66
20,8
?
101,0
198
4
2,2
A
221,4
775
43
43,0
N
131,3
604
11
11,0
A
120,0
480
11
11,0
A
104,8
419
0
0,0
A
118,2
473
2
2,0
N
702,0
272
51
5,6
?
702,0
1212
51
20,0
?
702,0
693
51
14,4
?
452,0
595
75
17,9
?
105,5
580
7
7,0
A
148,8
551
19
19,0
N
520,0
599
30
7,7
N
520,0
240
30
3,5
N
520,0
220
30
5,1
N
372,2
1861
35
35,0
?
13
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53 Na Pískách
54 Na Skále*
55 Na Vyhlídce
56 Na Výsluní
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Nad Kamenným mostem
Nad Řekou
Nad Řekou
Nádražní
náměstí 5. května
náměstí 5. května
náměstí 5. května
Pod Hladkou Skálou
Pod Slunečnou
Pod Ptáčnicí
Pod Višňovkou (prodloužení)
Polní
Pražská
Pražská
Příbramská
Puškinova*
Puškinova
Revoluční
Rumunská*
Růžová
Slovenská
Smetanova
Sosnová*
Střední
Střední
Střední
Střední
Sušická
Táborská
Tolstého*
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Dolích I
V Dolích II - III
V Dolích III
V Dolích IV
V Habřinách**
V Kosině**
V Lavičkách
V Mýtě
V olšinách
V olšinách
V olšinách
Větrná
Voskovcova
Werichova**
Zd. Škvora
CELKEM

II/11 Na Pískách Na Pískách

Ukrajinská

V Habřinách
1
2
3

Na Vápenici
K Višňovce

Karlická
Střední
Střední

osada Na
Výsluní

konec ulice

5

7
6,9
8,2

500,0
88,4
165,0

500,0
88,4
165,0

1500
309
825

11
15
27

11,0
15,0
27,0

N
?
A

4

1

120,0

120,0

480

0

0,0

N

5
3
4

9,1
6
6
3,9
3,9
4,3
4,7
6
8,3
6
12
4,4
6,7
8
5,4
6
3,8
5,9
7,9
7,8

52,3
110,5
180,0
151,4
106,5
46,3
108,3
272,3
72,3
100,0
160,0
106,8
180,1
133,0
173,6
105,0
120,1
230,5
366,3
107,8
198,0
94,2
189,0
204,2
56,9
119,0
203,9
118,2
157,5
118,2
108,9
548,2
135,0
88,2
486,2
84,0
68,0
480,4
279,4
1488,6
61,8
300,0
220,0
200,0
120,0
319,3
263,4
120,0
18981

52,3
290,5
290,5
151,4
261,0
261,0
261,0
272,3
72,3
100,0
398,0
106,8
310,1
310,1
173,6
225,1
225,1
230,5
366,3
107,8
458,0
301,0
189,0
1184,0
1184,0
1184,0
1184,0
118,2
528,0
118,2
108,9
548,2
1386,0
726,0
726,0
726,0
726,0
480,4
279,4
1488,6
337,0
720,0
720,0
720,0
410,0
319,3
263,4
120,0

262
332
720
530
373
162
379
1089
398
400
800
320
630
466
608
368
420
922
2015
431
693
283
945
1123
285
619
1060
473
630
414
436
3015
473
353
1945
361
292
1441
1118
3722
198
900
660
600
660
1341
1054
660
72916

0
4
4
16
14
14
14
1
11
0
57
2
13
13
12
8
8
15
65
8
21
15
4
161
161
161
161
33
99
14
8
39
62
39
39
39
39
4
57
3
32
12
12
12
29
29
12
16

0,0
1,5
2,5
16,0
5,7
2,5
5,8
1,0
11,0
0,0
22,9
2,0
7,6
5,6
12,0
3,7
4,3
15,0
65,0
8,0
9,1
4,7
4,0
27,8
7,7
16,2
27,7
33,0
29,5
14,0
8,0
39,0
6,0
4,7
26,1
4,5
3,7
4,0
57,0
3,0
5,9
5,0
3,7
3,3
8,5
29,0
12,0
16,0
1238

A
A
A
stát
A
A
A
?
?
N
A
?
N
N
A
A
A
A
A
A
?
N
A
N
N
N
N
A
A
N
?
?
N
A
A
A
A
N
A
?
?
N
N
N
N
A
A
N

3,5
3,5
4
6,2
Mokropeská 4
Slunečná
5
3
3,5
V Zahrádkách 3,5
3,5
Dr. Janského 3,5
Na Marsu
4
5,7
4

od Mokropeské
Kollárova
Majakovského 3
5
Gogolova
Čajkovského 5,8
Čajkovského
Tolstého
5
Tolstého
Puškinova
5,2
Puškinova
Gorkého
5,2
4
Chebská
konec ulice
4
3,5
4
7
Topolská
Nádražní
V Mýtě
4
Karlštejnská
V Dolích I
konec ulice
4
Karlštejnská
V Dolích II
4,3
Karlštejnská
V Dolích III
4,3
3
4
2,5
V Rybníčkách
konec ulice
3,2
propustek
Javorová
3
propustek
Nad Řekou
3
propustek
nová zástavba 3
Borůvková
Slunečná
6
4,2
4
6

nezpevněné komunikace celkem (m)
trvale hlášení obyvatelé v nich (#)
celková plocha (m2, odhad)

18 981
1 238
72 916

* – zpracována PD + platné ohlášení/povolení		
** – zpracována PD
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3

4
8
8,1
9
8,4
8
4,9
9
5
5,2
9
8
7,2
7
7,9
8,1
4
4,9
5
5
8
9
1,7
7
7,9

odhad ceny za celk. plochu
při ceně Kč/m2

1 200 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč

87 499 104 Kč
109 373 880 Kč
145 831 840 Kč

*** – není-li uvedena stávající šířka vozovky, je pro výpočet plochy použita fiktivní šířka 3,5 m;
pokud je uvedená šířka vyšší než 5,5 m, počítá se do plochy šířka 5,5 m

z radnice

Rekonstrukce komunikací
Investiční komise se na svém posledním zasedání zabývala problematikou rekonstrukce
nezpevněných komunikací v našem městě.
Současný stav mnohých komunikací je nevyhovující a občané celkem oprávněně očekávají
nápravu.
Při návrhu technického řešení jsme museli
vzít v úvahu finanční možnosti s ohledem na
stav rozpočtu města. Po diskusi v komisi bylo
navrženo doporučit Radě a zastupitelstvu města přijmout návrh, který počítá se spolufinancováním rekonstrukcí ze strany občanů bydlících
v daných ulicích. V tomto článku předkládáme
informace o možnostech technického řešení.
Pro rekonstrukci byly navrženy následující
varianty:
1 – Konstrukce z recyklátu
• První vrstva z betonového recyklátu 0–63 mm,
tl. 20 cm

• Mezivrstva z geotextilie
• Druhá vrstva z betonového recyklátu
0–32 mm, tl. 20 cm
• Živičný recyklát, tl. 5 cm
• Cena této varianty bez zemních prací činí cca
450–550 Kč/m2 (vč. DPH)
2 – Penetrovaná vozovka
• První vrstva štěrk 63–125 mm, tl. 30 cm
• Druhá vrstva štěrk 32–63 mm, tl. 20 cm
• Nástřik horkým asfaltem se zadrcením
kameniva 4–8 mm
• Cena této úpravy je cca 800–900 Kč/m2
(vč. DPH)
3 – Asfaltová vozovka
• Štěrková vrstva 32–63 mm, tl. 35 cm
• Dvě vrstvy živičné vozovky, celkem
tl. 12 cm
• Cena této úpravy je cca 1100–1200 Kč/m2
(vč. DPH)

U popsaných variant nejsou v ceně uvažovány zemní práce, tj. odkop hliněné vrstvy
vč. odvozu na skládku jako příprava pro první
konstrukční vrstvu a obrubníky. Cena za tyto
práce bude cca do 120 Kč/m2 (vč. DPH). Dále
je vhodné počítat s provedením jednostranné
drenáže pro odvod spodních vod.
Varianta z recyklátu je svým charakterem
vhodná na komunikace málo zatížené a životnost
takovéto úpravy se předpokládá cca 4–6 let.
Penetrovaná vozovka, pokud je provedena kvalitně, má delší životnost než varianta z recyklátu.
Plnohodnotná vozovka by měla mít životnost
delší než 10 let a hlavně opravy případných výtluk se dají provádět lokálně.
Výše uvedené varianty jsou kompromisem
a je vhodné rozhodovat o jejich užití mj. podle
úrovně využití dané komunikace, tj. jak je často
pojížděna.
Jiří Kubát
člen komise pro investice a strategický rozvoj

Jak je to s dopravou a parkováním v Černošicích
Snad během dvou let bychom se měli dočkat opravy hlavní silnice. Možná v budoucnu najdeme i volné parkovací místo v centru Černošic, protože tam budou
parkovací automaty. A více se bude hlídat také parkování v ulicích města. Na
chodníky ani silniční vegetaci totiž rozhodně auta nepatří.
Doprava v Černošicích je omezena řadou
téměř nezměnitelných faktorů. Ty jsou dány
jak dobou, kdy toto město vznikalo (např. šíře
komunikací), tak současným stavem společnosti (např. zastavěnost území), ale třeba
i polohou města, kdy máme v sousedství
hlavní město Prahu.
Přes území města Černošice vede jedna
z mnoha dopravou silně zatížených komunikací, a to silnice II. tř. č. 115. Ta je bohužel
v takovém dopravně technickém stavu, který
zatím téměř vylučuje rychlejší průjezd měs-

tem. V nejbližším roce nebo dvou by mělo
údajně dojít k rekonstrukci této komunikace,
kterou nám její správce slibuje již několik let.
V návaznosti na to se uvažuje o dopravních
úpravách, mezi něž patří např. úprava limitu
nejvyšší povolené rychlosti.
Parkování v centru města
Palčivým problémem je také parkování.
V samotném centru města není prakticky větší plocha, která by sloužila jako parkoviště,
ač se o tento problém radnice velmi zajímá.

Je zde několik dílčích parkovacích míst,
jež ale nevyhovují současnému stavu dopravního zatížení. Do centra města, kde je
i vlaková zastávka Černošice, najede každé
ráno mnoho vozidel, která zablokují téměř
všechna parkovací stání. Jejich řidiči odjedou vlakem do zaměstnání a vrací se až po
své pracovní době, přičemž tato místa jsou
po celou dobu blokována.
Do budoucna by tomu mělo být jinak.
Město chystá dopravní úpravy pomocí parkovacích automatů. Proto doporučuji všem
řidičům, kteří takto využívají parkovacích stání v Černošicích, aby více využívali parkoviště zřízené pod objektem nádraží Mokropsy,
kde je i v současné době dost parkovacích
míst volných. Toto parkoviště je navíc hlídané
soustavou městských kamer a je i pod zvýšeným dohledem strážníků.

FOTO: Dana Jakešová

Parkování v ulicích
Problematické je rovněž parkování v samotných ulicích města. Řidiči vozidel by měli
parkovat pokud možno na svých pozemcích.
V případě že to není možné, je nutné parkovat vozidla tak, aby byl vždy zanechán průjezd. Strážníci k tomuto problému přistupují
pokud možno tolerantně, ale tato tolerance
končí ve chvíli, kdy je zde parkování zakázáno dopravním značením. Takové zákazy budou tvrdě postihovány a řešeny ve správním
řízení.
S parkováním dále souvisí i například stání
vozidla na chodníku a na silniční vegetaci,
což je zákonem o provozu vozidel na pozemních komunikacích zakázáno. I tyto přestupky budou strážníky řešeny a postihovány.

-- Hlavní silnice je ve velmi špatném stavu. Brzy by snad mělo dojít k její rekonstrukci. --

Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice
mestska.policie@mestocernosice.cz
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Nové autobusové zastávky
Město Černošice se zapojilo do projektu Svazku obcí – Region
Dolní Berounka, určeného na rekonstrukci nevyhovujících
a výstavbu nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení. Jedná se o vybudování tří
zcela nových zastávek a úpravy čtyř stávajících.
Naše město je členem Svazku obcí – Region Dolní Berounka. V rámci tohoto členství byly Černošice Svazkem obcí osloveny, zda se zapojí do projektu výstavby nových autobusových zastávek v rámci vypsané výzvy č. 64
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „ROP“).
V minulém roce se na území města vybudovaly některé autobusové zastávky z obdobného dotačního titulu, který město získalo také prostřednictvím Svazku obcí. Město již dříve zvažovalo, že se bude o příspěvek na
vybudování autobusových zastávek z ROP ucházet samo. Vzhledem k podmínkám citované výzvy to však nebylo možné. Jedním ze zadávacích kritérií
je totiž minimální přípustná výše způsobilých nákladů 5.000.000 Kč a této
ceny by vybudování zastávek na území Černošic rozhodně nedosáhlo.
Proto město nabídku Svazku obcí – Region Dolní Berounka uvítalo, a do
projektu určeného na rekonstrukci nevyhovujících a výstavbu nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení,
se zapojilo. Celkové výdaje projektu, na které se bude vztahovat příspěvek
z ROP, činí dle výzvy 72,5 %. Znamená to tedy, že město se bude muset
podílet na výstavbě autobusových zastávek náklady ve výši 27,5 %. Cenu
autobusových zastávek na území Černošic bude možné vyčíslit až po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu.
Pro podání žádosti o dotaci je nutné splnit mnoho procesních náležitostí,
jako je například získání potřebných stanovisek a povolení, uzavření smluv,
jejichž předmětem bude majetkoprávní vypořádání v případech, kdy je zastávka navrhována na pozemcích, které nepatří městu. Některé navrhované
zastávky se nacházejí zčásti na pozemcích ve vlastnictví Středočeského
kraje, jedna na pozemku společnosti IBS Rokal a jedna na pozemku paní
Mariny Novákové a Ivana Dlouhého. Se všemi vlastníky pozemků probíhá
jednání o bezúplatném převodu nezbytných částí pozemků na město.
Které zastávky se opraví a kde budou nové
V rámci projektu autobusových zastávek se počítá s výstavbou a rekonstrukcí celkem sedmi níže uvedených zastávek na území města.
1. Zastávka Černošice, Mokropsy, železniční stanice – směr Černošice je navrhována o několik metrů dále od stávající zastávky směrem do
Černošic. Zastávkový označník bude umístěn na stávající chodník, z důvodu prostorových možností se nepočítá s vytvořením plnohodnotného
zastávkového zálivu. Tato zastávka bude opatřena přístřeškem umístěným na stávající zatravněné ploše vedle podchodu pod železniční tratí.
Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,9 m a je navržen s bočnicemi.
Délka zastávky je navržena 12 m. Plocha nového chodníku pro umístění
přístřešku je navržena 7 m2.
2. Zastávka Černošice, Dr. Janského – směr Černošice je navrhována v místech stávající zastávky naproti dětské a zubní ordinaci. I u této
zastávky nebude vytvořen zastávkový záliv, ale dojde k osazení nového
zastávkového přístřešku bez bočnic na stávající chodník. V rámci této
zastávky nejsou navrženy žádné stavební úpravy.
3. Zastávka Černošice, Vráž U transformátoru – směr Praha počítá
s odstraněním stávajícího přístřešku a vybudováním nového, který bude
svým provedením stejný jako ostatní ve městě. Rovněž se v rámci této
zastávky vybuduje přístupový chodník k přechodu pro chodce přes ulici
Vrážskou k protější již zhotovené autobusové zastávce. Stavební úpravy
stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci této zastávky navrženy.
4. Zastávka Černošice, Vráž samoobsluha – směr Dobřichovice je
zcela novou zastávkou, která nahradí stávající nevhodně umístěnou zastávku před samoobsluhou na Vráži a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti cestujících a silničního provozu v daném velmi frekventovaném úseku.
Vybudování této zastávky bude respektovat již dříve zpracované projekty
na rekonstrukci silnice č. II/115 a na rekonstrukci křižovatky ulic Dobřichovická – Husova – Mokropeská. Tato zastávka bude za křižovatkou
s ulicí Husova směrem na Dobřichovice a bude obsahovat plnohodnotný zastávkový záliv, nový přístřešek bez bočnic umístěný na stávajícím
16

chodníku. Plocha nové vozovky je navržena 107 m2. Stavební úpravy
stávajícího chodníku nejsou v rámci této zastávky navrženy.
5. Zastávka Černošice, Vráž samoobsluha – směr Praha je umístěna
na stávající nedávno dokončené ploše kolem polyfunkčních domů Centra Vráž a počítá pouze s vytvořením nového zastávkového přístřešku
s bočnicemi. Plocha nového chodníku pro umístění přístřešku je navržena 7 m2. Stavební úpravy stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci
tohoto projektu navrženy.
6. Zastávka Černošice, Kladenská – směr Praha je zcela novou zastávkou, která bude umístěna ve Vrážské ulici mezi Penzionem U Zvonu a ulicí Kladenskou. Tato zastávka nebude z prostorových důvodů vybavena
zastávkovým zálivem, ale pouze novou vydlážděnou plochou, na které
bude osazen nový zastávkový přístřešek s bočnicemi. Plocha nového
chodníku pro umístění přístřešku je navržena 7 m2. Stavební úpravy stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci tohoto projektu navrženy.
7. Zastávka Černošice, Kladenská – směr Dobřichovice je zcela novou
zastávkou. V rámci této zastávky, která je situována ve Vrážské ulici za
křižovatkou s ulicí Stulíkova mezi protihlukovou zdí a stávající vozovkou
silnice, bude zhotoven nový zastávkový záliv, dojde k přeložení jednoho
sloupu veřejného osvětlení, úpravě terénu v daném místě, vytvoření nového přístupového chodníku, který naváže na stávající chodník u křižovatky
s ulicí Stulíkova, nástupní plochy a osazení zastávkového přístřešku. Plocha nového chodníku pro umístění přístřešku a nové nástupní hrany je
navržena 57 m2, plocha nové vozovky je navržena 95 m2.
Všechny zastávky budou vybaveny novým přístřeškem (s bočnicemi
nebo bez bočnic), lavičkou, nástěnkou pro umístění mapy a jízdního řádu,
novým označníkem, který obsahuje informaci o linkách, jízdních řádech,
a odpadkovým košem. Všechny navrhované zastávky počítají s obsluhováním autobusy do maximální délky 12 m (standardní rozměr autobusu).
Pokud se podaří získat příspěvek na vybudování nových zastávek, zvýší
se bezpečnost cestujících a cestování autobusem po Černošicích bude
komfortnější.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
jiri.jiranek@mestocernosice.cz
FOTO:
Dana Jakešová

-- Zastávka u samoobsluhy na Vráži ve směru Dobřichovice
se přesune a zcela nově vybuduje za křizovatkou ulic
Dobřichovická – Husova – Mokropeská. --

z radnice

Změny v jízdních řádech autobusů
Na základě požadavku města došlo od
6. 3. 2011 ke dvěma změnám jízdných řádů příměstských autobusů ROPID.
U linky 415 všechny spoje ve směru Karlík
mezi 8.30 a 24.00 odjíždějí z Černošic o 3 minuty dříve. Doba mezi příjezdem vlaku z Prahy
a odjezdem autobusu směr Karlík se tak zkrátila
z 10 na 7 minut.
U linky 315 došlo k posunutí odjezdu autobusu ve směru Černošice, žel. zast., ze zastávky
Černošice, Vráž u transformátoru, z 8.55 na
8.45. Tímto autobusovým spojem by cestující
měli nově stihnout i vlak odjíždějící z Černošic
do Prahy v 8.57.
Tyto změny jistě nejsou jediné, které by bylo
vhodné provést. Komise dopravní a bezpečnostní například zvažuje účelnost okružní linky,
zejména s ohledem na to, zda slouží k cestování
z Mokropes na Vráž.
S případnými podněty na změny v jízdním
řádu autobusů se, prosím, obracejte na členy
komise dopravní a bezpečnostní.
Šimon Hradilek
člen Rady města Černošice
oblast dopravy a bezpečnosti
simon.hradilek@mestocernosice.cz
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Karlštejnské šachy
V polovině února se na konci ulice Kazínská vedoucí k lávce přes Berounku objevila
černá věž. Nejedná se o žádnou rozhlednu či stožár, ale o šachovou figuru „černé
věže“, která je součástí projektu TURINKA 2009.
Rozměry figury jsou pozoruhodné. Na výšku
měří přes 2 metry, její obvod je více jak 3 metry a není to žádná figurka ze dřeva, slonoviny
či plastu, ale pořádný železobetonový odlitek
vážící kolem 2 tun. Je to jedna z 32 figur Karlštejnských šachů. Celkem jich bude zatím rozmístěno 24, a to – jak napovídá již název – v obcích v karlštejnském regionu. Zbývajících osm
pěšáků ještě čeká na svůj osud.
Každá z figur má symbolizovat jednu obec.
Na Karlštejně tedy stojí černý král – Karel IV.,
v Hlásné Třebani trubač a Černošicím tvůrci
projektu přisoudili černou věž. Můžeme se dohadovat o důvodech, které je vedli právě k volbě
černé věže. Třeba proto, že v oné společenské
hře symbolizuje sílu, může ovládnout všechna
pole a ačkoliv se zprvu schovává vzadu, na konci partie začíná řádit. Podobnost je tedy čistě
náhodná.
Zúčastněte se šachové partie
Karlštejnsko se tak od 28. dubna změní ve
skvěle rozehranou šachovou partii a turisté budou mít o důvod víc jednotlivé kouty navštívit.
Jednotlivé šachové figury budou sloužit jako orientační body, budou u nich umístěny informační
tabule. A tam si budete moci najít nejen místo,
kde jste, ale i kde jsou další figury a něco o historii daného místa.
V našem městě bude kromě informační tabule také posezení, stojan na kola, dvě turistické
mapy a pět kusů map města ve vitríně. Součástí celé akce nazývané Turinka je v Černošicích
i výstavba chodníku ze zámkové dlažby v úzké
uličce u kapličky, která vede od jezu do zatáč-

ky v Radotínské ulici. Zároveň bude v nice před
kapličkou provedena nová kovová mříž, která je
dílem uměleckého kováře, a ozdobný plot.
Abyste se téhle partie mohli také zúčastnit,
budete potřebovat „Karlštejnskou šachovnici“.
Do ní se budou sbírat v restauracích a dalších
místech v blízkosti jednotlivých figur razítka. Kde
konkrétně je možné razítko dané obce získat,
najdete na informační tabuli u každé figury. Tamtéž můžete získat i šachovnici. Nebo si ji můžete
vytisknout z internetových stránek www.karlstejnskesachy.cz. Na těchto stránkách najdete
také všechny aktuální informace o šachách.

Jiří Jiránek
vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz
Dana Jakešová
redaktorka
redakce@mestocernosice.cz

O co se hraje
Plně oražená šachovnice bude jednak vzácnou památkou na putování po Karlštejnsku, ale
také může být vstupenkou do soutěže. Každý,
kdo do konce října 2011 zašle na adresu informační kanceláře orazítkovanou celou šachovnici, bude zařazen do slosování o hlavní turistické
ceny. Šachovnice, které hlavní ceny nezískají,
a ty, které nebudou orazítkovány úplně, se dostanou do slosování o další ceny.
Vyhrát můžete například víkendový pobyt pro
2 osoby na Karlštejnsku, let balónem, večeři
v restauraci, karlštejnské víno, vstupenky na zajímavosti a mnohé další.
Projekt financovaný z fondů EU
Celá akce Turinka 2009 je spolufinancována
z fondů EU, konkrétně z dotačních prostředků
Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP) a příjemcem dotačních prostředků je
sdružení Svazku obcí Region Dolní Berounka.

23. Mokropeský masopust
Letos se nám díky pěknému počasí masopust vydařil.
Jeho novodobá tradice je nejstarší v celém Poberouní. Celá akce žije díky neformálnímu sdružení občanů
Černošic a také díky podpoře sponzorů a města Černošice. Všem zúčastněným, jak divákům, tak přispěvatelům i účinkujícím patří velký dík.
Masopustní spolek
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Jedná se o jednu z posledních dotací, kde je
poměr dotačních prostředků ve výši 92,5 % vůči
vlastním nákladům ve výši 7,5 %.
Pro Černošice to znamená, že obdrží v rámci
této akce 610.009 Kč a z vlastních zdrojů vynaloží 51.160 Kč + 7.844 Kč, což je částka Radou
města odsouhlasených víceprací spočívajících
v doplnění některých obrubníků budovaného
chodníčku a ve vyzdění sloupků pro uchycení
mříže u kapličky.

FOTO: archiv MěÚ Černošice

3x FOTO: Rudolf Paďouk

z města a okolí

Duben v Mraveništi
FOTO: archiv MC Mraveniště

Velikonoční
dílny
• čt 7. 4. Beseda s MUDr. Pokornou. Stále
aktuální téma první pomoci u dětí aj. Pro děti
v průběhu besedy volná herna a poté tvoření
heboučkých oveček.
• pá 8. 4. Tentokrát nás čeká pohádka o zvířátkách a kouzlení s voskovkami.
• čt 14. 4. Zahradnické mraveniště – děti si
ozdobí květináč a zasadí osení, prohlédnou si
zahradnické nářadí a podívají se na pohádku
„O krtečkovi a kouzelné fazoli“.
• pá 15. 4. Podmořský svět. Povídání o rybičkách, mušličkách, chobotnicích a jiných mořských potvůrkách.
• čt 21. 4. Mravenečci, už se blíží Velikonoce:
Co si o nich něco povědět? Pohrajeme si
na zajíčky, ovečky a hodné beránky. Taky si
poslechneme pohádku o kouzelné slepičce
a posléze si každý z nás ozdobí vajíčko.
• pá 22. 4. Velikonoční mraveniště. Hody,
hody, doprovody, kde jsou vejce malovaný?
• čt 28. 4. Velikonoce v Mraveništi s pohádkou

„O krtečkovi a spícím semínku“ a hrou na velikonočního zajíce, při které děti hledají dobroty poschovávané v trávě.
• pá 29. 4. Malí zahradníčci. Poslechneme si
pohádku z kapradí a pak si ukážeme, jak se
sází kytičky.
• čt 5. 5. Žába skáče po blátě aneb Zelené
mraveniště s doskokem do pohádky z rybníka. Tvoření krásných zelených žabiček.
• pá 6. 5. Čarování s barvičkami, povídání
o duhové víle a sladké barevné překvapení.
MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek
a pátek vždy od 9 do 11 hod. Čtvrtek je vyhrazen pro miminka a batolátka do dvou let, pátek
patří dítkům ve věku od 2 do 5 let.
Těšíme se na Vás v komunitním centru MaNa
naproti kostelu.
Více informací
na www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

Zveme všechny malé i větší šikuly,
kteří mají chuť přivítat jaro
vlastnoručně vytvořeným výrobkem
nebo udělat radost uměleckým výrobkem
někomu blízkému, na
VELIKONOČNÍ DÍLNY.
KAM:
do Domu s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805 (za příznivého počasí
můžeme tvořit venku)
KDY:
v sobotu 16. 4. od 14 do 18 hodin
Vstupné: cena za dítě 150 Kč,
každé další 120 Kč
Výtěžek bude použit na zakoupení
pítka na dětské hřiště v Domažlické ulici.
Za občanské sdružení Spolu
Daniela Göttelová a Elena Günsbergerová,
kontakt: 604 268 000 nebo 604 733 599

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z LEŤÁNKU
• VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – TVOŘIVÁ DÍLNA (pro děti) 17. 4. od 15 hodin
• Poporodní cvičení 4. 4.–6. 5. 2011
11.00–12.00 hodin, Sál U Kafků, Lety
Maminky si v přítomnosti miminek zacvičí
protahovací a posilovací cviky na oblasti, které
jsou velmi namáhané při kojení a nošení malých dětí, a také cviky, které jim pomohou vrátit
tělo do kondice před těhotenstvím, využijeme
i prvky automasáže.
• PŘÍPRAVA NA NAROZENÍ MIMINKA
(vhodné pro 2–4 páry) 27. 4. a 4. 5. 2011,
dva večery 17.30–21 hodin, Sál u Kafků
(přihlášení max. do 25. 4. 2011)
Příprava na narození miminka – 1. část
„Poslíčci“, jak poznat začátek porodu, kdy
odjet, příjem v porodnici. I. doba porodní –
praktický nácvik dýchání, poloh, relaxace,
akupresura atd. Jak co nejlépe zvládnout jiný
průběh porodu. Příprava na narození miminka – 2. část Možnosti pro II. dobu porodní
– polohy, tlačení, dýchání. Porod placenty.

„Zlatá hodinka“ s děťátkem. Ošetření miminka.
Pobyt v porodnici.
Kurzy vede Jitka
ČEJKOVÁ, certifikovaná dula s 8 letou praxí,
laktační poradkyně, cvičitelka zdravotní tělesné
výchovy a lektorka dětských masáží.
www.podstrechou.com
• ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
SLYŠÍCÍ BATOLATA
30. 4. 2011, 14.00–
16.00 hodin, sál u Kafků, Lety
Přednáška pro rodiče. Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci
nebo proč pláče? Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je
schopné mluvit. Program Baby Signs® je světově nejrozšířenější metoda znakové řeci pro

batolata, vyvinuta odborníky v oboru Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan Goodwynovou
a založena na jejich dlouholetém vědeckém
výzkumu. Cena včetně materiálů: od 499 Kč.
Více informací o programu: www.znakovani.
websnadno.cz
Lektorka: Mgr. BOHUSLAVA BOWDERY,
nezávislá certifikovaná instruktorka
Více informací najdete na www.letanek.cz
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Haló, haló, slyšte, slyšte!
V Černošicích je to jisté……
Základní škola výročí má,
proto všechny zajímá,
co se na oslavě odehraje,
sjedou se všichni z celého kraje.
Přijdou hosté se starostou v čele,
snad se budou bavit skvěle.
Osvěžíme si školství 1. republiky,
zlaté časy normální politiky.
Posléze módní přehlídka,
toť velmi slibná nabídka!
Poté, co móda udá tón,
zatančíme si charleston.
FOTO: archiv MěÚ Černošice

POZVÁNÍ

Sokolíci, mladí páni,
ukáží nám bez váhání
své cvičební nadání
dle původního zadání.

nejen pro rodiče, žáky a přátele školy, ale pro širokou veřejnost z Černošic a okolí

k veřejné oslavě 80. výročí založení základní školy v Černošicích–Mokropsech,
která proběhne 12. května od 16 hodin
Na co se můžete těšit?
Uvidíte například módní přehlídku dobových kostýmů, podíváte se, jak se učilo před 80 lety,
žáci nám zatančí charleston a nebudou chybět ani zdatní cvičenci z řad Tyršova Sokola. Dobové
písně vám zazpívá školní sbor a „možná přijde i …..“, no nechte se překvapit. V budově školy pak
můžete zhlédnout výstavu archiválií spojených s historií školy a pro zájemce je připravena
tematická přednáška. Žáci i pedagogové pilně vyrábějí upomínkové předměty a nezapomněli
jsme ani na občerstvení. Teď už stačí, aby nám přálo počasí, a doufáme, že se 12. 5. 2011
v 16 hodin přijdete podívat před mokropeskou školu a společně ty osmdesátiny oslavíme…..
Srdečně zvou organizátoři z řad pedagogů s velkou podporou MěÚ v Černošicích.

Den Země
Město Černošice a místní skautská organizace Vás zve na úklid města u příležitosti Dne
Země, který připadá na 22. 4. Vzhledem
k tomu, že na tento termín připadají Velikonoce, proběhne úklid města o týden dříve, tedy
v sobotu 16. 4. od 9 do 12 hodin. S sebou
si vezměte hlavně pracovní rukavice, na sebe
dobré pracovní oblečení a hlavně by neměla
chybět dobrá nálada a chuť do práce. Kdo
máte čas, přijďte, ať se můžeme v Černošicích cítit ještě lépe.
Pro malé pomocníky bude, jako každý rok,
připravena sladká odměna.
Na těchto stanovištích se budou v 9.00
rozdávat pytle na sběr odpadů:
• Ulice Třebotovská (křižovatka Třebotovská,
Jansova, V Horce, Libušina)
• Klubovna Junáka pod černošickým jezem
• Samoobsluha u Vávrů
• Sídlo Technických služeb v Mokropsech
Pokud navrhujete jiné místo, které byste rádi uklidili, zavolejte na telefonní čísla
251 641 183 nebo 724 126 770 a domluvte
se s pracovníky Technických služeb na podrobnostech včetně předání pytlů na odpad.
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Do toho zazní dobové písně,
všichni zbavíme se tísně.
A pak všichni na výstavu,
máme toho plnou hlavu.
Chce to kuře nebo párky
a pak všichni rychle zpátky.
Překvapení na konec –
že by přišel Japonec?
Ale kdepak, vážení!
Bude tady pěkný ryk,
protože k nám nejspíš přijde
i tatíček Masaryk!
Sestaveno z příspěvků žáků 7. B.

Hodnocení práce ČČK za rok 2010
Valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže (ČČK) proběhla 19. února 2011 v DPS na
Vráži. Těší nás, že o práci skupiny je stále zájem, svědčí o tom i do posledního místečka zaplněná
společenská místnost. Vážíme si také toho, že mezi nás přicházejí pozvaní hosté, kteří zastupují jiné
organizace. Mezi pravidelné návštěvníky se řadí zástupci Sokola, SDH, ČSZ.
Naše práce je zaměřená hlavně na pomoc seniorům, ale snažíme se uplatnit i jinde, ať už to jsou
různé humanitární sbírky, zajišťování zdravotní služby při různých akcích a podobně. Ostatně o naší
práci informovala předsedkyně ČČK paní Alexandra Boušková zástupce ostatních organizací i města
na oslavách Dne státnosti, kam jsme byli také pozváni.
S Červeným křížem na výlet
Staráme se rovněž, hlavně zásluhou paní Hradiské, o rozšíření kulturních zážitků našich seniorů
návštěvou divadelních představení. Jednodenní výlety, které organizujeme od dubna do září, se
těší stálé oblibě. Najít však místa, která jsme ještě nenavštívili je stále těžší. Nejde jen o výběr trasy,
ale také o finanční dostupnost – placení mýtného, zvyšující se DPH... I letos jsme naplánovali šest
výletů, uvidíme, jaký bude zájem a co si budeme moci dovolit.
Výlety budou opět ve středu s odjezdem z Černošic v 7 hodin
27. dubna........... Žleby – Čáslav – Kalabousek........................... 300 Kč
25. května.......... Strakonice – Hoštice – Volyně – Hoslovice........ 300 Kč
22. června.......... Sokolov – Loket – Horní Slavkov....................... 350 Kč
20. července...... Česká Skalice – Ratibořice – Kuks................... 350 Kč
17. srpna............ Pelhřimov – Telč – Jihlava................................ 350 Kč
14. září............... Nový Knín – Strž – Dobříš............................... 150 Kč
Informaci najdete i ve skříňkách ČČK. Těšíme se na vaši účast.
Václava Raková
jednatelka ČČK

z města a okolí
FOTO: archiv O.s. Porta

Zasaď strom,
ať máš kyslík
na zpívání
Zdravíme všechny s přicházejícím jarem a těšíme se na vás nejen na Portě, která se uskuteční
24.–26. 6. v Řevnicích, ale i na akcích, jež budou Portě předcházet a o kterých vás budeme
informovat. Začínáme již počátkem dubna, kdy
se bude konat sázení stromků v rámci řevnické
akce „Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“.
Zveme všechny, kdo se chtějí nejen potkat
s přáteli, ale také zasadit si svůj letošní strom.
Možná to bude zase kus připravené mýtiny k osázení, borový háj, alej u cesty anebo zase kousek
dubového lesíku. To se teprve uvidí.
Les bude Porta sázet již počtvrté a kromě
nás, porťáků, se letošního sázení zúčastní i děti
z místní školy v Řevnicích. Možná, že se přidají
i další školy.
V každém případě se k nám přidali zástupci
Středočeského kraje a několik dalších muzikantů.
A aby naše práce byla po zásluze odměněna,
nevynecháme ani opékání buřtíků. Celá akce
proběhne v sobotu 9. 4. 2011 od 9 hodin,
místem srazu bude jako obvykle Lesní divadlo
v Řevnicích.
S sebou potřebujete pouze pracovní rukavice
a dobrou náladu. Budeme rádi, když nám potvrdíte vaši účast, ať se dostanou stromky a posléze
i buřtíky na každého.

Dětský karneval a ples sportovců
V sobotu 5. března se konal v černošické Sokolovně tradiční ples sportovců, který uspořádaly již třetím rokem společně TJ Sokol Černošice a SK Černošice.
Organizaci a přípravu plesu jsme si rozdělili
jako v minulých letech. Sokol obstaral hudbu,
předtančení, plakáty (za ty děkujeme panu
Vojtíškovi ze Stavitelství Řehoř) a prodej lístků
(prodávaly se v cukrárně Hájek & Hájková),
SK Černošice se postaral o bohatou tombolu (na té se podíleli též sponzoři, které zajistil
SK Černošice). Propojením tělocvičny, která
sloužila jako taneční parket, a restaurace Club
Kina, kde se sedělo a občerstvovalo, vznikl
příjemný prostor jak pro taneční páry v tělocvičně, tak pro ty, kteří seděli v Clubu a chtěli
si povídat bez nutnosti překřikovat hudbu. Pódium pro hudbu postavil nezištně pan Michal
Strejček s našimi dvěma pomocníky, za což
patří dík firmě Šiba. O přestávkách bylo milým
osvěžením předtančení mladého páru Katky
s Ondrou s ukázkou klasických a latinskoamerických tanců, které nám zajistila ze své
taneční skupiny Pavlína Morávková.
Jako v minulých letech bylo odpoledne
před plesem věnováno dětskému karnevalu.
Sokol pořádal karneval ve spolupráci s Club
Kinem, které obstaralo hudbu a program pro
děti. Doufáme, že se dobře pobavily jak děti,
tak jejich rodiče.

Kontakt: revnice@porta-festival.cz.
O. s. Porta

Valná hromada Sokola
Rádi bychom pozvali
všechny naše příznivce
na valnou hromadu Sokola, která se bude konat v Club Kinu v pátek
8. dubna od 17 hodin.
Vzhledem k tomu, že se začíná s přípravou
XV. Všesokolského sletu, který se bude konat
v roce 2012 při příležitosti 150 výročí založení
Sokola, budou mít účastníci valné hromady
možnost od 16 hodin shlédnout ukázky připravovaných sletových skladeb.
Zveme zastupitelstvo města, veřejnost, zejména rodiče dětí, které v Sokole cvičí, aby se
dozvěděli, jak si vede jedna z největších společenských organizací v Černošicích, jakých
výsledků jsme dosáhli, jaká vylepšení jsme za
minulý rok udělali a hlavně co nového chystáme pro příští roky.
Libuše Müllerová
Starostka TJ Sokol Černošice
FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

Výročí
Jana Janského

FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

Audiovizuální přednáška 20. století I.
Kdy: ve středu 13. 4. v 17.30 hod.
Kde: v sále ZUŠ Černošice, Střední 403, Černošice
Srdečně vás zveme na další z cyklu audiovizuálních přednášek. V této se přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová budou věnovat Osvobozenému divadlu a Jaroslavu
Ježkovi, módě 30. a 40. let a uměleckému stylu „art deco“. Celá přednáška je promítána, hudební
ukázky jsou taktéž doprovázeny projekcí uměleckých artefaktů. Přednáška je určena všem milovníkům umění. Trvá 60 minut. Pro děti a mládež máme připravenou soutěž a malé ocenění.
Děkujeme našim podporovatelům Nadaci Preciosa a ZUŠ Černošice. Těší se na vás pedagogové ZUŠ Černošice, organizátoři z občanského sdružení ProKultura a dále Sdružení Rodiče
dětem – Černošice.
MgA. Jana Vavřínková, občanské sdružení ProKultura a ZUŠ Černošice

Dne 3. dubna uplyne 138 let od narození známého českého neurologa a psychiatra, jehož
osud je spojen s dnešním okresem Praha-západ, a především pak s Černošicemi. K této
příležitosti připravilo science center Techmania, instituce neformálního vzdělávání, dárek
pro všechny občany okresu Praha-západ, který obdrží v den své návštěvy v Techmanii (areál ŠKODA, vstup 5. bránou z Borské ulice,
Plzeň). Akce trvá od 4. do 10. dubna 2011.
Objevitel krevních skupin Jan Janský strávil podstatnou část života v Černošicích, kde
také zemřel. Cílem akce je připomenout široké veřejnosti jméno Jana Janského a zároveň
poukázat na fakt, že vědci, objevitelé a vynálezci jsou všude kolem nás a je s nimi spjato
prakticky každé město či region naší republiky. Právě uvědomění si vlastní historie a zájem
o osobnosti české vědy a techniky může vést
i k zájmu studentů a široké veřejnosti o technické a přírodovědné obory, což je i cílem
Techmanie.
Více informací na www.techmania.cz nebo
e-mailu: info@techmania.cz.
Tomáš Moravec
Tiskový mluvčí Techmania Science Center o. p. s.
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Garage sale
Poslední dubnovou sobotu se uskuteční první experimentální garage sale v ulicích Černošic. Pokud
máte doma mraky zbytečných věcí, které je vám líto
vyhodit a myslíte, že by někomu mohly udělat ještě
službu či radost, je to přesně akce pro vás.
Ve světě jsou garážové výprodeje nebo také
výprodeje ze dvorku (tzv. Yard sale) velice populární jarní a podzimní lokální zábavou. Jedná
se vlastně o takovou alternativu blešího trhu jen
s tím rozdílem, že věci na prodej nemusíte nikam
přenášet, jen je jednoduše vyložíte na svůj dvorek, vjezd či zahradu a svůj dům nebo plot označíte cedulkou Garage sale a zábava může začít.
Vzhledem k rozlehlosti města je dobré se domluvit se sousedy, abyste zatraktivnili lokalitu vašeho domu. Je vždy pravděpodobnější, že k vám
dorazí více kupujících, když ve vašem blízkém
okolí bude větší nabídka. Mapka s označenými
domy, kde se výprodej koná, bude k dispozici na
internetu, nebo je možnost ji zaslat e-mailem.
Prodávajícím může být každý, kdo disponuje kouskem pozemku, na který může vytahat
všechny již nepotřebné věci a nabídnout je dál.
Jako kupující se může zúčastnit každý, kdo si
chce udělat pěknou procházku, poznat se blíž
se sousedy a užít si trošku jarní zábavy a třeba
něco pěkného v sousedství objevit.
Pokud se chcete akce zúčastnit, přihlaste se
na http://garage-sale.webnode.cz, kde také
najdete podrobné informace a kontakty.
Bára Veselá

Club Kino – program
• út 5. 4. ve 20.30
MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR) – Koncert fenomenální jazzové zpěvačky
• pá 8. 4. ve 20.30
SWYV+SMASHED FACE + EASY OFF DISGUST (RU) – Evropské turné Face the Chaos
tour 2011 Vám představí ruskou drtičku moderního death metalu Ease Off Disgust! Ti jedou turné společně s českou mašinérií Smashed Face.
Jako host vystoupí kapela SWYV. Afterparty DJ
Bunda + DJ Vóďa.
• ne 10. 4. v 16.00 – Dětské kino
MEGAMYSL – Animovaný film, 85 min; Hrají:
Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey, Jonah Hill, David
Cross, J. K. Simmons ... Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče poslali v raketě do
světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi ...
• Út 12. 4. ve 20.00 – Kino
DĚCKA JSOU V POHODĚ – USA / 2010, režie:
L. Cholodenko, 106 min; Hrají: Julianne Moore,
Mark Ruffalo, Annette Bening, Mia Wasikowska
... Nic a Jules jsou matky, které žijí v útulném
bungalovu se svými dětmi Joni a Laserem. Když
se Joni chystá na vysokou školu, její mladší bratr
ji požádá o velkou laskavost. Chce, aby mu Joni
pomohla najít jejich biologického otce ...
• So 16. 4. ve 20.30
TOTÁLNÍ NASAZENÍ + YMRVERE + R.Z.M. –
Punk rocková legenda „Totáči“ spolu s hodně ostrou dobřichovickou partou Ymrvere.
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JAZZ ČERNOŠICE 2011
Další rok utekl jako voda a vy se opět můžete těšit na mezinárodní jazzový festival
Jazz Černošice 2011. Jeho již 6. ročník bude v Černošicích probíhat od středy 18. 5.
do neděle 22. 5.
Také letos jsme pro vás připravili hvězdnou show,
která se tak jako minulé ročníky bude odehrávat
napříč celým městem. Venkovní produkcí počínaje přes „gastro jazz“ ve vybraných černošických
restauracích až po dva hlavní festivalové večery
v Club Kinu. Novinkou letošního ročníku bude
Open Air jazzový stan, který bude od středy do
pátku postaven na prostranství centra Vráž.
Napříč Černošicemi i hudebními žánry
I tentokrát je vedle klasických jazzových standardů festival koncipován především jako nejrozmanitější fůze jazzu s ostatními hudebními žánry,
což se osvědčilo nejenom jako divácky atraktivní, ale především jako dramaturgicky nosné pro
festival, který si neklade za cíl pouze mapovat
klasickou jazzovou scénu, ale také objevovat neotřelý zvuk a vedle již etablovaných interpretů dát
prostor i novým talentům a projektům, jež rozhodně stojí za pozornost. Letos je navíc kladen ještě
větší důraz na místní hudební podhoubí, soustředěné zejména kolem ZUŠ Černošice.
Na co se můžete těšit
Vedle takových hvězd, jakými beze sporu
jsou třeba Taking Off se zpěvačkou Terezou
Černochovou, Emil Viklický nebo Ondřej Štveráček Quartet, se tak objeví i Big Band ZUŠ
Černošice, saxofonový quartet ZUŠ Dobřicho-

vice, omlazený dětský sbor Chorus Angelus
s kapelou nebo dvojice Beňo a Ptaszek s nefalšovaným New Orleans retro zvukem a mnozí
další. Po loňských zkušenostech jsme k moderování dvou hlavních večerů přizvali opět jednu
z nejvýraznějších jazzových osobností, Janu
Koubkovou, která nejenom že o jazzu „ví svoje“, ale černošický festival má především ráda
a my zase máme rádi ji. Jana Koubková navíc
po třech letech vystoupí v jednom z hlavních
večerů se svou novou kapelou.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že letošní
ročník bude opět zážitkem, na který se jen tak
nezapomíná.
Kdo nám pomáhá s přípravou
Za projevenou finanční podporu děkujeme
městu Černošice, Středočeskému kraji, všem
sponzorům, jejichž osobního příspěvku si zvláště
vážíme, Odboru kultury města Černošice za organizační pomoc a všem dalším, kteří se zcela
nezištně na přípravě festivalu podílejí.
Celotýdenní nebo denní vstupenky na jednotlivé koncerty bude možno zakoupit v předprodeji
v Club Kinu od 1. května.

• Ne 17. 4. v 16.00
KOUZELNÉ ČAROVÁNÍ I MALOVÁNÍ – Divadelní představení pro děti

• Ne 24. 4. ve 20.00
KŘEST NOVÉ ZKUŠEBNY FALSE HOPE +
KONCERT!! – False Hope si vybudovali novou zkušebnu a tak je potřeba ji pokřtít a zároveň předvést co nového nazkoušeli. Na pomoc
přijedou pražští srdcaři Skywalker (ex - Hustler
State) + tajemný host.

• Út 19. 4. ve 20.00 – Kino
LONDÝNSKÝ GANGSTER – Hrají: Colin Farrell,
Keira Knightley, Anna Friel, David Thewlis, Ray
Winstone ... Po třech letech strávených za mřížemi opouští Mitchel věznici s dobrými úmysly.
Ale když potká Billyho, znovu se zaplete se svou
minulostí a je vtažen do života Charlotty, filmové
hvězdy, která ...
• Pá 22. 4. v 19.00 – Dance
PRVNÍ ČERNOŠICKÁ ZAHRADNÍ PÁRTY – DJ
TOM – U příležitosti zahájení „Zahrádkové sezóny 2011“ srdečně zveme na první černošickou
zahradní párty. Zahraje a pobaví DJ Tom v rytmu
80. a 90. let. Celý večer bude probíhat formou
dnes velice oblíbených videoték.
• So 23. 4. od 14.00
KOLA A MOTORY – ZAHÁJENÍ MOTOSEZÓNY 2011 – Po spanilé jízdě „Okolo komína“
bude v 17.15 zlatou korunkou dekorována Miss
kolomoto jaro 2011 a hodnotnými cenami odměněno kolomoto jaro 2011. V 17.30 v Club Kinu
shlédneme na DVD kultovní film „Electra Glide in
Blue“, následuje Aftermotoparty.
• Ne 24. 4. v 16.00 – Dětské kino
FIMFÁRUM (ČR) – 2011, režie: V. Pospíšilová,
loutkový film, 75 min; Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, Roman Říčař...
V pohádce Jak na Šumavě obři vyhynuli se štáb
filmového týdeníku vypraví do šumavských hvozdů
odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí obři, hrající pradávnou hru „na většího“.

Michal Strejček
Občanské sdružení Jazz Černošice

• út 26. 4. ve 20.00 – Kino
VARIETÉ – USA / 2010, režie: S. Antin, muzikál, 119 min; Hrají: Christina Aguilera, Cher,
Stanley Tucci, Kristen Bell, Cam Gigandet ...
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo
při životě ...
• Pá 29. 4. v 19.30 – Dance
ČARODKY V CK – DJ RASTY + DJ SYNDROM
– Slet čarodějnic v Clubu Kinu – hudební rej,
kouzla a čáry, magické nápoje … Čarodějný rej
bude doprovázet DJ Rasty + DJ Syndrom.
• So 30. 4. v 17.00 – Dámský klub
BIG ZUMBA PARTY – Pozor! Čarodky v rytmu
zumby. Krásně si zabláznit a pobavit se.
17.00–19.30 / Zumba maraton s Petrou + velké
překvapení;
20.30–22.00 / Tajemný večer ve stylu věštění,
vykládání karet, vkládání rukou a promlouvajícího kyvadla. A nakonec čarovná after party s Dj
EyeCut.
• St 6. 4., 13. 4., 20. 4., 17. 4.
ZUMBA – Zábavné pravidelné cvičení v rytmu
Zumby s cvičitelkou Petrou.
www.clubkino.cz
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Děti ozdobily strom na masopust
Je už skoro tradicí, že naše mateřská škola
zdobí strom na mokropeském Masopustním
náměstí při nejrůznějších příležitostech jako
jsou Vánoce, Velikonoce a masopust. Ozdoby
vyrábějí děti vlastnoručně. Věnují tomu opravdu hodně času a úsilí. Výroba nebývá vždy jednoduchá, ale děti se na ni moc těší stejně jako
na samotné zdobení stromu.
Nejinak tomu bylo o letošním masopustu.
Děti vyrobily polystyrenová prasátka, malé lahvičky s pitím, jitrnice a velké bonbóny. Ozdoby
daly dětem opět hodně práce a velmi se jim povedly. Návštěvníci masopustu výzdobu stromu
moc chválili. I proto nás velmi mrzí, že velkou
část ozdob po skončení masopustu někteří
návštěvníci zničili nebo odnesli. Je to škoda,
protože výzdobu jsme chtěli uschovat na masopustní strom pro další rok. Nevím, podle
čeho si tito návštěvníci mysleli, že je výzdoba
určena k rozebrání nebo zničení. Chtěla bych
touto cestou požádat, aby si návštěvníci ozdoby při dalších příležitostech pouze prohlíželi.
V současné době připravujeme velikonoční
výzdobu. Bohužel se potýkáme s nedostatkem vyfouklých vajíček. Chtěla bych touto
cestou požádat čtenáře, milovníky velikonočních tradic, kuchaře a kuchařky o pomoc.
Pokud máte možnost, pomozte nám, prosím,

s výzdobou tím, že budete vyfukovat vajíčka.
Vyfouklé a vymyté skořápky nám přineste
do školky nebo do Technických služeb paní
Renatě Petelíkové. Děti poté vajíčka namalují
a vyzdobí jimi Masopustní náměstí. Předem
vám všem děkuji za pomoc a těšíme se, že se
vám naše výzdoba bude líbit i nadále.
Kateřina Mandová
Ředitelka MŠ Černošice Topolská

Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kdo takové fotografie
mají, aby nás kontaktovali na níže uvedených
telefonních číslech nebo e-mailu. Pro fotografie
si osobně zajedeme a po okopírování je vrátíme.
Nebo se s fotografiemi můžete zastavit na Odboru kultury v Karlštejnské 259. Děkujeme za
pomoc.
Pavel Blaženín
vedoucí Odboru kultury
tel.: 251 641 116, 602 200 817
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Hledáme kronikáře
Město Černošice hledá
externího spolupracovníka,
který povede městskou kroniku.
V případě zájmu kontaktujte
Pavla Blaženína,
vedoucího Odboru kultury,
FOTO: archiv MŠ Černošice, Topolská

tel.: 251 081 538, mobil: 602 200 817,
e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
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Záhady kolem Bluku
V minulém čísle Informačních listů jsem se zájmem četla článek o bývalém mlýnu a dnešní
elektrárně na Bluku. Díky obětavému kronikářství autorky článku paní Milady Křížové se dovídáme řadu zajímavostí o minulosti našeho města, na kterou se pomalu zapomíná.
Slova paní Křížové mě vrátila k devadesátým
létům, kdy naše skupinka přátel vydávala nezávislý měsíčník Černošický zpravodaj. Při pátrání
po starém původu místních názvů jsme narazili
také na podivné jména Bluk. Pokusím se v krátkosti shrnout, co se mi tehdy podařilo zjistit.
Základem tohoto zvláštního názvu je podle
Místních jmen v Čechách Ant. Profouse staročeské bleknúti, blektati, což znamená bublat,
vřít. Bluk má tedy jméno podle vodních vírů.
Původně šlo zřejmě o středověkou tvrz a poplužní dvůr nad vodním tokem, o které shromáždil fakta od roku 1324 ve svém díle Hrady, zámky a tvrze Království českého náš přední znalec
takových staveb August Sedláček. Profousova
publikace se o Sedláčka opírá a sleduje, jak se
o osudech Bluku i o střídání jeho majitelů ve starých pramenech psalo.
Jak se zmínila paní Křížová, jeho majitelé byli
podřízeni královskému hradu Karlštejn. Listiny
také připomínají, že tvrz vypálili za husitských válek Pražané, když táhli na Karlštejn, a že někdy
v druhé polovině 15. století Bluk zpustl. Tehdy
ho spolu s Mokropsy, Solopysky a Vonoklasy vlastnil karlštejnský purkrabí Jan Vchyňský
z Vchynic. V polovině 16. století už se o něm listiny zmiňují jen jako o „zpustlém dvoru s pozemky“. Někdy v té době bylo bludské panství připojeno k panství cisterciáckého řádu na Zbraslavi.

Hledáme
staré fotky Černošic

ZDROJ: Z bible Václava IV., sv. 1, folio 142.

Název tvrze byl přenesen i na mlýn, o kterém se
prameny zmiňují už roku 1523, a jméno převzali
i jeho vlastníci, mlynářský rod Bludských, uvedený v berní rule z roku 1654, ve vůbec prvním
daňovém soupisu pozemků a poddanských
usedlostí.
Dodnes však zůstává tajemstvím, kde vlastně středověká pevnost Bluk se svými pozemky
stála. Tuto záhadu nastoluje i článek Mileny
Křížové. Byla snad za kazínským ostrohem nad
Berounkou, v lokalitě, kde se říká na Hrádku na
posledním výběžku Humenské?
Archeologický průzkum ostrohu v roce 1916
prokázal, že umisťovat sem mohylu a snad i sídlo Krokovy dcery kněžny Kazi, což se tradovalo
ještě v 19. století, bylo dílem bájí a romantismu.
Vykopávky však potvrdily nálezy z doby kamenné a nezvratnou skutečnost, že na Hrádku kdysi
bývalo středověké tvrziště, postavené po způsobu tvrzí ze 14. století. I za dnešní Slánkou při
Švarcavě však bývalo středověké sídlo a dva
rybníky.

-- Vyobrazení typického dvora ze
14. století, kde sídlil drobný feudál. -V roce 1978 lokalitu geologicky prozkoumal
vlastivědný pracovník Jiří Čujan. (Ten také – pro
představu, jak takový dvůr středověkého feudála
vypadal – zveřejnil kresbu z bible krále Václava
IV., kterou tento článek přejímá.) Akademie věd
pak provedla geofyzikální zaměření místa a našly
se tu stopy po hrázi rybníka, rozsáhlý, víc jak dva
metry hluboký příkop, na jehož části je dnes položen asfalt pro parkoviště aut, zbytky udusaného
nádvoří a pozůstatky kamenných staveb na severní, severozápadní a severovýchodní straně.
Záhadou je však i to, co tehdy pohánělo blucký mlýn: Berounka netekla dnešním korytem.
Neležel tedy na Švarcavě?
Kdo ví, jednou se snad záhady kolem tajemného Bluku rozluští. Černošice by se pak mohly
pochlubit nejen stavbami krásných vil.
Dana Hronková
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Jan Werich: Královna Koloběžka 1.
„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!? Pro
pána krále, co mám dělat dál? Mám být dobrý manžel – anebo dobrý král?!“ Známá pohádka o moudrém králi a chytré Zdeničce, lásce, ale také o malichernosti, ješitnosti, prozření
i emancipaci. Zkrátka genderově korektní pohádka se zpěvy a tanci, dravou zvěří, kejklíři
i hádankami. Přijďte se svými dětmi pobavit v neděli 8. 5. od 16 hodin do černošického
Club Kina.
Vstupné 70 Kč

Kouzelné čarování
i malování
aneb ČÁRY-MÁRY
s Petrem Ocelíkem
Přijďte se svými dětmi v neděli 17. dubna zhlédnout unikátní divadelní představení, kterým
vás bude provázet profesor Zlomtužka, mistr
v malování čáry. Můžete s ním malovat obrázky
a vstoupit do kouzelného světa iluzí. Sám profesor Zlomtužka není nikdo jiný, než iluzionista
z umělecké skupiny New Absolon Art of Magic
Petr Ocelík, který byl vyhlášen francouzskou televizí F1 nejlepším iluzionistou roku.
Na představení pro děti vhodné od tří let věku
vás zve odbor kultury. Divadlo se koná v černošickém Club Kinu od 16 hodin.
Vstupné 70 Kč
FOTO:
Sdružení
Mim o.s

FOTO: 2x Divadelní společnost Křoví

Májové slavnosti letos již posedmé
Po únorovém průvodu masopustních masek ožije znovu stejnojmenné náměstí v Mokropsech,
tentokrát jarní slavností květů a muziky. Tradiční májové slavnosti proběhnou v neděli 1. května
od 14 hodin. Město je letos uspořádá již posedmé.
Májové slavnosti se konají v rámci poberounského folklorního festivalu Staročeské máje.
Bohatý program a občerstvení je zajištěno. Koho a co spatříme a uslyšíme?
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU A PREZENTACE VÍN
14.00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
14.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (starosta...), slavnostní otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – VONIČKA, Čestlice
16.00 – ŠARVANCI, Praha
16.30 – KRUŠPÁNEK, Praha
17.00 – CIMBÁLOVKA KYČERA
17.30 – PRAMÍNEK, Černošice
18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek

Divadlo
na farmářských
trzích
Letos připravujeme pro zpestření černošických trhů doprovodný kulturní program
s pracovním názvem Černošické jarmareční divadlo. Na každém druhém trhu by se
mělo odehrát divadelní představení, někdy
i s živou hudbou a zpěvem, někdy na improvizovaném jevišti, jindy v celém prostoru
tržiště. Historicky divadlo k trhům neodmyslitelně patří, ať už jako součást umění něco
prodat, nebo zkrátka pro pobavení i poučení návštěvníků trhu. Černošické jarmareční
divadlo by chtělo na tuto tradici navázat
a samozřejmě ji pojmout po svém.
Zveme vás tímto na první představení,
které se uskuteční na zahajovacím velikonočním trhu 23. 4. u hotelu Kazín. Čas
upřesníme během dubna na našich webových stránkách www.cernosicketrhy.cz
a na městských vývěskách.

FOTO: archiv MěÚ Černošice
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Eva Bachiri

kultura

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BROWN, Sandra: Kouřová clona – detektivní
román;
DOYLE, Arthr C.: Strakatý pás – případy
Sherlocka Holmese;
KELLERMAN, Jonathan: Klam – psychologický román;
KOSCHORREK, Günter: Nezapomeň na zlé
časy – deník obyčejného vojáka wermachtu,
který narukoval na podzim 1942 do armády
a byl nasazen na východní frontu;
LÉVY, Justine: Nic vážného – autobiografická
kniha, psaná jako nezadržitelný vodopád autorčiných úvah a myšlenkových pochodů, v nichž
se mísí jednotlivé životní etapy, kterými prošla;
MEYER, G. J.: Tudorovci – kniha přináší pohled na proslulou dynastii Tudorů, jedny z nejtajemnějších osob, které kdy v Anglii vládly. Uznávaný historik G.J.Meyer odhaluje realitu takovou,
jaká je, včetně bouřlivých výstředností;
ROBERTS, Nora: Temné noci – román pro
ženy;
TOMEŠOVÁ, Milena: Matky, upracovaní andělé – povídky;
TURSTEN, Helene: Vrah v temnotě – již 10.
detektivní román populární švédské autorky;
VOSSELER, Nicole C.: Šafránový měsíc –
napínavý příběh, odehrávající se v Anglii a exotické Arábii. Příběh o hledání sebe sama;
WALTARI, Mika: Město smutku a radosti –
jedno z nejsilnějších děl tohoto autora. Odehrává se jednoho jarního dne roku 1936 v Helsinkách.

HRADILOVÁ, Marta: Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914–1921: publikace, která na základě dochovaných archivních
dokumentů a dalších pramenů dokumentuje
a přibližuje pohnuté osudy českých legionářů,
rodáků a občanů okresu Praha-západ;
KIEDROŇOVÁ, Eva: Rozvíjej se děťátko –
moderní poznatky o významu správné stimulace
kojence v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí;
MARTÍNEK, Jiří: Bulharsko – průvodce.
Pro děti a mládež:
AWDRY, W.: O mašince Tomášovi 7. a 15. díl
– knížky pro nejmenší;
MORKES, Petr: Komisař Vrťapka – jednička
mezi detektivy, psí komisař Vrťapka je postrachem všech paďouchů a lapků. Seznamuje čtenáře se svými nejzajímavějšími případy;
ŠRUT, Pavel: Lichožrouti – napínavý a vtipný
příběh pro děti;
WATT, Fiona: 365 Malujeme celý rok – kniha
plná nápadů na kreslení a malování. Když dostanete chuť něco si namalovat, najdete v této
knize inspiraci na každý den v roce;
ŽÁČEK, Jiří: Krysáci – napínavé a legrační
příběhy krysáků známých z televizního večerníčku.

Naučná literatura:
Kronika českých zemí – rok 1968–2008.
Krize a pád totalitního státu, vznik ČR, republika
v novém miléniu;
Vyrábíme s nejmenšími – originální nápady
pro děti od 3 let;

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30; 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30; 13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
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

Montessori školka ZVONEČEK

KDY: 28. 4. 2011
od 14.00 do 17.00 bude probíhat zápis na školní rok 2011/2012
KDE: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
Rezervace na prázdninový provoz probíhá do 15. 6. 2011

]HUiWQRWHERRN
603 251 195, 777 009 945, www.montessoriskolka.cz

Vyhodnocení
kvízu v knihovně –
Cesta do pohádky
Celý únor k nám děti mohly nosit vyplněný pohádkový kvíz. Je vidět, že cesta do
pohádky je pro děti cestou známou, na
které nezabloudí. Všechny odpovědi byly
správné. Děkujeme všem účastníkům naší
soutěže. Vylosovanými vítězi jsou: Jelinská Tereza, Bezděkovská Eva a Dejmková
Jana. Prosíme výherkyně, aby si přišly do
knihovny pro svou knižní odměnu – encyklopedii o zvířatech.
Správné odpovědi:
a) jména princezen
- pyšná princezna Krasomila,
- princezna se zlatou hvězdou na čele
Lada,
- princezna z pohádky O létajícím ševci
Jasněnka
b) pohádkové dvojice
- MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL,
- BROUK PYTLÍK A FERDA MRAVENEC,
- JELEN VĚTRNÍK A HAJNÝ ROBÁTKO,
- MEDVÍDEK PÚ A IJÁČEK
c) zvířátka v názvech pohádek
- O chytré kmotře lišce,
- Pták Ohnivák,
- Kocour v botách,
- Sedmero krkavců.
Irena Šilhánková
knihovnice

Čeština, němčina, základy angličtiny
Nabízím samostatnou výuku, doučování (ZŠ, střední školy)
nebo přípravu na maturitu či vysokoškolské studium

Kontakt: 608 154 552
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PRONAJMU byt v Černošicích
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Tel.: 737 328 834
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Byt 3+1, nově zrekonstruovaný,
v řadovém domku, 13 500 Kč plus poplatky

Nabízím

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY pro žáky ZŠ.
Žákům 8. a 9. tříd intenzivní přípravu
na přij. zkoušky na SŠ.
Blízko školy, dlouholetá praxe. Tel. 776 673 656
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