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Třiďte odpad – má to smysl
FOTO:  EKO-KOM, a.s.

KULTURA – květen

-- Za vytříděný odpad vrací firma
EKO-KOM městu nemalé peníze.
Za rok 2010 to bylo 1.363.000 Kč --

1. 5.
Májové slavnosti
Masopustní nám., 14.00–18.00
8. 5.
Jan Werich: Královna Koloběžka 1.
– divadelní představení pro děti
Club Kino, 16.00
17. 5.
Audiovizuální přednáška –
20. století II
sál ZUŠ, Střední 403, 17.30

Likvidace odpadků, které vyprodukují občané města, může být zpoplatněna třemi způsoby – více o tom v příspěvku paní Mgr. Kopačkové z Právního oddělení úřadu na str. 10.
Záleží na rozhodnutí města, který způsob zvolí, každý z nich má své výhody a nevýhody.
V Černošicích máme nastaven systém tzv. místního poplatku. V současné době zvažujeme, zda
jej ponecháme, nebo přejdeme na systém tzv.
poplatku. Zároveň hledáme způsoby, jak příjmy
do rozpočtu města za současného systému zvýšit a náklady naopak snížit, protože částka, kterou
na místním poplatku dnes vybereme (cca 3,5 mil.
Kč ročně) náklady na likvidaci odpadků zdaleka
nepokryje.
Systém tzv. poplatku, který mají zaveden např.
v Psárech, Dobříši, Mukařově apod., je nastaven
(zjednodušeně řečeno) tak, že se sečtou veškeré
náklady na likvidaci odpadků v obci a tato částka se vydělí počtem všech nemovitostí v obci.
Poplatníkem je pak majitel nemovitosti, který si
s ohledem na množství vyprodukovaného odpadu může zvolit velikost sběrné nádoby a od toho
se odvíjí částka, kterou za odvoz odpadků platí.

Z analýzy, kterou jsme v této oblasti zatím provedli, jednoznačně vyplývá, že způsoby, jak dosáhnout toho, aby proces nakládání s odpady
nebyl ztrátový, jsou zhruba tyto:
1. Evidence všech platičů pomocí systému samolepek na sběrné nádoby, tzn. evidence:
- trvale bydlících občanů, kteří platí částku
492 Kč/ročně „za hlavu“;
- majitelů rekreačních objektů, kteří tutéž částku
platí „za střechu“;
- osob, které nejsou v obci trvale hlášeny, ale které prokazatelně žijí v domě určeném k bydlení,
který lze pro účely zákona o odpadech považovat za objekt sloužící k individuální rekreaci – ti
platí poplatek ve stejné výši jako majitelé rekreačních objektů, tzn. 492 Kč/objekt;

27. 5.
Noc kostelů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
18.00–24.00
Motlitebna Církve bratrské
(Hradecká ul.), 20.00
28.–29. 5.
Dny pro Japonsko
– charitativní akce pro oběti
zemětřesením a vlnami tsunami
zasaženého Japonska
Club Kino
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

dokončení na str. 10

Nová provozní doba pošty od 1. května 2011
Na základě požadavku vedení města Česká pošta od 1. května prodlužuje provozní dobu své pobočky v Černošicích v sobotu (o 1,5 hodiny) a v pátek (o 1 hodinu); zároveň se prodlužuje polední přestávka
v pracovní dny o 30 minut. Podle sdělení regionálního ředitele nemůže
v současné době ČP navýšit lidskou kapacitu na naší pobočce, ale
souhlasila úpravou hodin lépe pokrýt zejména exponované sobotní dopoledne. O dalším zlepšení služeb České pošty v Černošicích, zejména
o přesunu její provozovny do vhodnějších prostor, se intenzivně jedná.

18.–22. 5.
Festival Jazz Černošice 2011
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Do dalších vydání
připravujeme:
• základní škola (červen)
• nepovolené stavby

1

Obsah
Třiďte odpad, má to smysl ....................................................... 1
Kultura – květen..................................................................... 1
Nová provozní doba pošty........................................................ 1
Editorial ................................................................................ 3
Strategické priority v přípravě investic města................................ 4
Dodavatelé města nad 500 tis. Kč............................................. 4
Přijetí dětí do MŠ mimo kritéria.................................................. 4
Nepovolené stavby.................................................................. 4
Rozpočet města na rok 2011 ................................................... 5
Kolo vlakem po Praze zdarma................................................... 6
Pečovatelské i zdravotnické služby zajištěny................................ 6
Domácí zdravotní péče nejen pro seniory.................................... 6
Z činnosti Městské policie ....................................................... 7
Kam jdou vaše daně................................................................ 7
Ze zápisů schůzí Rady města a zastupitelstva .......................... 7–9
Třiďte odpad, má to smysl – pokr............................................ 10
Jak je to s platbami za komunální odpad................................... 10
Technické služby zahájily jarní úklid města................................. 11
Z Technických služeb............................................................ 11
Kontejnery na tříděný odpad................................................... 11
Dětská hřiště na jaře.............................................................. 11
Umístění nádob na tříděný odpad – mapa................................. 12
Více očí více vidí – pořádek ve městě....................................... 13
Názory zastupitelů – budova radnice........................................ 13
Jak mají vypadat příspěvky občanů do IL................................... 14
Z vašich reakcí................................................................14–15
Výstava fotografií – Porta v Řevnicích....................................... 15
Předprodej vstupenek do Lesního divadla................................. 15
Historie černošické elektrárny................................................. 16
Černošičtí modeláři mají úspěch.............................................. 17
Jak šel skřítek Eda do světa.................................................... 17
Květen v MC Tam-Tam-Mraveniště........................................... 17
Sběr pro Diakonii Broumov..................................................... 18
Nepotřebné věci potřebným lidem........................................... 18
Jak udělat své dítě šťastnějším................................................ 18
Pozvánka na školu nanečisto ve Všenorech............................... 18
Vystoupení dívčího pěveckého sboru E.I.T................................ 19
Oslavy desetiletého jubilea..................................................... 19
Ohlédnutí za vernisáží výstavy o Nepálu.................................... 19
Noc kostelů......................................................................... 20
Pýthiáda.............................................................................. 20
Skauti pro školu.................................................................... 20
Z valné hromady Sokola......................................................... 21
Legové město...................................................................... 21
Výlet pro seniory................................................................... 22
Královský průvod z Prahy na Karlštejn...................................... 22
Císař se těší na Karlštejn, opět tu stráví noc............................... 22
Program Jazz Černošice 2011 ............................................... 23
Dny pro Japonsko................................................................. 23
Den dětí v Club Kinu.............................................................. 23
Oslava 80. výročí založení ZŠ................................................. 23
Jan Werich: Královna Koloběžka 1. ......................................... 23
Dar městu a čtenářům nakladatele Svojtky................................ 23
Program Club Kina................................................................ 24
Ohlédnutí za březnem – měsícem čtenářů................................ 25
Nové knihy v Městské knihovně............................................... 25
Černošice na internetové Karel TV........................................... 25
Inzerce......................................................................... 25–32

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostáváte do rukou květnové vydání Informačního listu, v němž najdete podrobnou informaci z pera pana starosty Kořínka o rozpočtu
města pro tento rok, který byl poslední březnový den na zasedání
zastupitelstva jednomyslně schválen. V této souvislosti nepřehlédněte článek „Kam jdou vaše daně“, kde pan Tilsch vysvětluje, jak
je pro „městskou pokladnu“ důležitý každý nově trvale přihlášený
obyvatel.
Poměrně hodně prostoru je věnováno problematice odpadů
a čistoty v našem městě. V této souvislosti děkujeme všem, kteří
se v sobotu 16. dubna zúčastnili společného úklidu pořádaného ke
Dni Země. Názory na podobné aktivity se různí, někdo tvrdí, že jde
o suplování práce Technických služeb, někdo naopak tuto aktivitu
vítá jako možnost zapojit se do péče o své okolí. Od nového vedení
města mají Technické služby jasné zadání – uklizené město. Pracovníci TS vyrážejí proto do ulic města, zejména v centru (v okolí
obou vlakových zastávek) a ke škole, pravidelně a častěji než dříve.
Úklid ke Dni Země považuji tedy spíše za symbolické vyjádření vztahu k městu. Pokud má někdo z vás návrh, jak jinak by mohl tento den
probíhat příští rok, podělte se s námi o něj.
Přinášíme také rozsáhlý přehled chystaných akcí v Černošicích
a okolí. Z těch místních bych vyzdvihla oslavy 80. výročí naší základní školy. Na přípravách se podílí celá škola, žáci a učitelé. Obzvlášť
bych chtěla poděkovat dvěma členkám pedagogického sboru Magdaleně Capkové a Ludmile Zhoufové.
Při sestavování tohoto čísla se editorka IL potýkala s velkým množstvím dlouhých příspěvků občanů, kteří reagovali na témata otevřená
v předchozích číslech. Přečtěte si, prosím, pozorně stanovisko redakční rady, která se snaží poctivě a zodpovědně přistupovat k realitě, kterou přineslo odstranění cenzury a otevření IL všem názorům.
Daniela Göttelová

inzerce

Hledáte tip
na dovolenou?
inzerce

Nabízím kompletně vybavené nové apartmány
(kuchyň, koupelna, WC, klimatizace, terasy,
výhled na moře) ve vzdálenosti 200 m od pláže
(5 minut chůze).
Apartmány se nacházejí v Republice Černá Hora,
ve městě Bar, vilová čtvrť Sušanj.
Veškerá občanská vybavenost v bezprostřední blízkosti (obchody, restaurace, bary, promenáda, pláž).

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121,
www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty:
tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz,
e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s.r.o.,
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si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího
čísla je v pátek 13. 5. ve 12 hodin.

Bližší informace p. Volejník, tel. 602 304 951,
Černošice, Berounská 1539.
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z radnice

Hledáme
spolehlivého kurýra
na doručování
písemností
po městě na dohodu o pracovní činnosti.  
Práce je vhodná pro studenty i čiperné
seniory, případně kohokoli, kdo by chtěl
pracovat pro město zejména v odpoledních a večerních hodinách.
Odměňování podle skutečně odvedené práce (cca 4  Kč za obyčejný dopis,
15 Kč za dodejku, předpoklad min.
100 ks/měsíc).
Bližší informace podá personální oddělení, Mgr. Mašková, 251 643 548.

Nepovolené
stavby
Stavební úřad je pověřen vykonáváním státního dozoru ve věcech stavebního řádu,
podle kterého má za úkol dozírat na dodržování stavebního zákona. Provádí proto
kontrolní prohlídky rozestavěných i dokončených staveb, při kterých zjišťuje dodržení
rozhodnutí týkajících se dané stavby nebo
pozemku.
V poslední době byly při kontrolních prohlídkách zjištěny např. tyto nepovolené stavby: základové desky pro dva rodinné domy
v lokalitě Na Pískách, plnostěnné oplocení
v Chebské ulici, přístavby a nástavby chat
v lokalitě Na Vírku, Křížovy lázně a Pod Skalou. Dále byly zjištěny nepovolené terénní
úpravy v lokalitě Na Koutech, v ulici Dr. Janského a v ulici Pod Višňovkou a nepovolená
reklamní zařízení podél silnice č. II/115.
Helena Ušiaková
Odbor územního plánování a stavebního řádu
helena.usiakova@mestocernosice.cz

Příště: Jaký je postup v případě zjištění
nepovolené stavby

Přijetí dětí do MŠ
mimo stanovená
kritéria
Sociální komise obdržela 10 žádostí pro
celkem 12 dětí (2x dvojčata) o udělení výjimky ze stanovených kritérií pro přijetí dětí
do předškolního zařízení. Dne 7. 4. 2011
na svém 5. zasedání komise tyto žádosti
řádně projednala a doporučila ředitelce MŠ
Karlická pí Janovské k přijetí 3 děti. Doporučení se týkalo rodin, které se nacházejí
v obzvlášť tíživé životní situaci. Jedná se
o žádosti přijaté pod č. j. 018085/2011,
018187/2011 a 019331/2011.
Marcela Haspeklová
tajemník sociální komise
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Strategické priority v přípravě investic města
dle komise pro investice a strategický rozvoj
Komise pro investice a strategický rozvoj sestavila pracovní přehled investic dle
vnímané strategické priority, resp. toho, jak intenzivně by se vedení města o jejich
realizaci v nejbližší době mělo podle názoru komise snažit.
Prvních sedm položek jsou investice, které udělat musíme nebo které jsou pro město zásadní
z hlediska budoucího rozvoje a fungování.
Následuje pět investic, bez kterých bychom
mohli ještě nějakou dobu být, ale k jejich realizaci zřejmě dojde v brzké době (i v předstihu
před první skupinou) jaksi „pod tlakem okolností“ a město na ně musí být připraveno.
I třetí skupina investic jsou investice a záměry
velmi důležité, ale za současné finanční situace
se na pořad dne dostanou zřejmě jen tehdy, pokud na ně bude získána dotace či jiné účelově
vázané prostředky nebo se naskytne jinak vhodná příležitost k jejich realizaci.
Na konci seznamu jsou záměry diskutované
v minulých letech, které komise na svůj seznam
rovněž zapsala a posoudila je, ale za důležité je
nepovažuje.
Důležité při prohlížení této tabulky je mít na
vědomí, že je to pouze pracovní nástroj pro základní orientaci a faktické pořadí realizace investic nejspíš bude výrazně odlišné v závislosti na
finančních zdrojích a jiných okolnostech (smluvních závazcích apod.).
Filip Kořínek
starosta města Černošice,
předseda komise pro investice
a strategický rozvoj

Dodavatelé města nad 500 tis. Kč v roce 2010
Tabulka dodavatelů s fakturací nad 500 tis. Kč za rok 2010 (dle data splatnosti)
Dodavatel
Strabag
EKIS, spol. s r.o.
POLYSOFT, s.r.o.
ZEPRIS, s.r.o.
Rumpold-P, s.r.o.
MPSV ČR
Alstap, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
AQUACONSULT, spol. s r.o.
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Telefónica O2, a.s.
Pražské vodovody a kanal.
Region Dolní Berounka
Edenred
COMPLET, spol. sr.o
Ing. Jaroslav Novák
CCS karty, a.s.
CITYPLAN, spol. s r.o.
Novell
G7, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
Accor Services CZ, s.r.o.
RWE Energie, a.s.
SPOJBUS, s.r.o.
CAUTOR … a.s.

počet faktur za 2010
13
13
123
2
16
36
4
196
56
21
73
12
4
2
18
6
12
14
1
23
12
4
39
7
7

celková částka
12 935 810,00
9 156 877,95
6 048 298,00
5 719 336,00
5 712 453,28
4 386 355,19
3 560 668,80
2 991 118,11
2 810 337,00
2 767 166,00
2 257 598,90
1 847 229,19
1 566 217,00
1 528 275,00
1 071 954,00
979 000,00
886 988,23
760 860,00
752 400,00
680 044,00
618 312,00
570 176,20
538 549,14
529 481,40
528 320,00

popis
stavební práce
stavební práce
správa a dodávky IT
stavební práce
komunální odpad
správa budovy v Podskalské ul.
stavební práce (Střední)
dodávka elektřina
vodovody a kanalizace
veřejné osvětlení
telefony
dodávka vody
zlepšení okolí poberounní
stravenky
pronájem tiskáren
projekt MŠ Vápenice
PHM+služby
projekční práce
programová licence
nákup nafty
leasing na vozy
stravenky
dodávka plynu
zajištění autobusové dopravy
projekt MŠ Vápenice+P&R

Tučně jsou zvýrazněni dodavatelé běžných provozních služeb pro fungování města a úřadu v hodnotě nad 1 mil. Kč v daném roce; u všech těchto položek probíhá analýza příslušných smluv a řada
z nich se bude přejednávat, resp. budou tzv. „přesoutěženy“.
Filip Kořínek, starosta města Černošice,
předseda komise pro investice a strategický rozvoj

z radnice

Rozpočet města na rok 2011
Dne 31. 3. 2011 byl na zasedání zastupitelstva schválen rozpočet Černošic pro letošní rok. V detailní podobě ho najdete na
městském webu v sekci Město Černošice – Majetek a finance.
Proti verzi schválené tři týdny předtím radou, zveřejněné na
úřední desce a komentované v mém článku v předchozím čísle
Informačního listu, doznal rozpočet ještě řady změn. Finální
podoba návrhu vznikla až krátce před začátkem zasedání
zastupitelstva.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, bez nutnosti přijmout další úvěr
nebo prodávat další městský majetek pro zajištění běžného chodu města
a pro realizaci již nasmlouvaných, potvrzených nebo nutných investic.
Ve třech týdnech od vyvěšení oficiálního návrhu rozpočtu až do předložení (a schválení) upraveného návrhu zastupitelstvem nastalo několik
zásadních věcí a úprav, a to mimo jiné:
-	došlo k dalšímu snížení výdajů v řadě kapitol – všichni vedoucí jednotlivých odborů úřadu a také ředitel školy, ředitelky obou školek a ředitelka umělecké školy byli vyzváni (asi poprvé v historii) předstoupit před
radu a svoji část rozpočtu obhájit;
-	vedení města včetně starosty, tajemníka úřadu a vedoucího Finančního odboru důsledně znovu revidovalo všechny jednotlivé položky
rozpočtu;
-	bylo dokončeno výběrové řízení na přefinancování starých úvěru na
rekonstrukce komunikací – podařilo se nám vysoutěžit o tolik výhodnější podmínky (nová úroková sazba pouze PRIBOR + 0,7 % p. a., tj.
dnes 1,69 % p. a.), že jen letos v rozpočtu ušetříme cca 400 tis. Kč
a dále si výrazně vylepšíme tzv. „cashflow“ – prodloužením splatnosti
si letos snížíme splátky o cca 1,8 mil. Kč;
-	bylo dokončeno výběrové řízení na modernizaci automatické tlakové
stanice Vráž; podařilo se vysoutěžit o několik set tisíc nižší cenu než
v minulém volebním období;
-	krátce před zasedáním jsme získali potvrzení, že město podle očekávání získá 4,2 mil. Kč jako dílčí kompenzaci dřívějšího snížení státního
příspěvku na výkon státní správy o 17,5 %, takže propad rozpočtu
v tomto ohledu nakonec činí „jen“ cca 4 mil. Kč.
V součtu se místo původně navrhovaného rozpočtu se schodkem 5,3
milionu Kč podařilo sestavit a schválit rozpočet vyrovnaný, a to včetně
(kromě dalších investic) zapojení 2 mil. Kč na program rekonstrukce vybraných komunikací se spolufinancováním ze strany občanů, kde jsme
původně předpokládali, že si tuto částku na podíl města budeme muset
rovněž vzít na úvěr.
Příjmy a úvěry
V příjmech je největší položkou příjem prostředků na sociální dávky
(115 mil. Kč), daňové příjmy se předpokládají ve výši cca 86 mil. Kč,
cca 43 mil. Kč dostaneme od státu na přímý výkon přenesené státní
správy a cca 6 mil. Kč na vybrané agendy činnosti úřadu a zhruba 47 mil.
Kč jsou předpokládané nedaňové příjmy (vlastní činnost, např. vodné/
stočné aj.).
Velkou část svých investičních výdajů aktuálně Černošice kryjí z úvěrů
a dotací. Na konci roku 2010 jsme převzali nesplacené úvěry zhruba ve
výši 35 mil. Kč. V této částce bylo ještě cca 6 mil. Kč z nouzového úvěru,
který si město vzalo na přelomu let 2009/2010, cca 3,5 mil. Kč z nového úvěru na rekonstrukce Střední ulice (dalších cca 1,3 mil. bude čerpáno letos) a cca 25 mil. Kč ze starších úvěrů na rekonstrukce Slunečné,
Husovy, Kladenské a nedokončený projekt Bike&Ride. Dále musí město
letos přijmout nový úvěr cca 25 mil. Kč na stavbu nové mateřské školy.
Z celkových cca 62 milionů Kč úvěrů, se kterými nyní pracujeme, letos splatíme zhruba 23 milionů – z toho 12 milionů z dotace na školku,
6 milionů z prodeje domu V Boroví (rozhodnuto již před volbami; prodej
i splátka již proběhly), a cca 5 milionů z vlastního rozpočtu města.
Výdaje
Celkové výdaje rozpočtu 2011 jsou ve výši 356 milionů Kč. Zhruba
třetinu (115 mil. Kč) představují sociální dávky, které naším rozpočtem
jen protékají (stejná částka je i v příjmech).

Druhou největší výdajovou kategorií jsou běžné provozní náklady úřadu včetně mzdových nákladů – 111 mil. Kč (jde o mzdové výdaje na cca
190 pracovníků (180 pracovních úvazků), náklady na energie, telefony,
výpočetní techniku atd.); propouštěním a snížením osobních příplatků
bylo dosaženo určitých úspor, opačným směrem ale zapůsobily změny
v tarifních platových tabulkách a zařazení (ze zákona povinných) výdajů na školení, které minulé rozpočty nezákonně opomíjely. V uvedené
částce je letos také cca 7 mil. Kč na výdaje související s dotací na tzv.
technologické centrum (nové počítačové vybavení) a cca 2 mil. Kč na
projekt rozvoje systému řízení úřadu a města.
Další milionové položky se týkají např. městské policie, DPS, školy
a školek, technických služeb, svozu a zpracování odpadů aj.
Investice v roce 2011
To hlavní, co zajímá občany Černošic, jsou samozřejmě výdaje investiční – ty v roce 2011 předpokládáme ve výši cca 49,7 mil. Kč.
25,7 mil. Kč

školka Vápenice (12 mil. Kč z dotace, 15,7 mil.
z úvěru)

6,8 mil. Kč

tzv. Technologické centrum (HW/SW)
(z toho 5,8 mil. Kč z dotace)

3 mil. Kč

různé drobné investice (včetně služeb a výdajů souvisejících s MŠ Vápenice)

3 mil. Kč

vodovod Radotín

2 mil. Kč

veřejné osvětlení, výtluky, mimosoudní vyrovnání za
projekt Bike&Ride

2 mil. Kč

rekonstrukce komunikací se spolufinancováním
občanů

1,9 mil. Kč

modernizace kuchyně v ZŠ (bude zásobovat jídlem
i novou MŠ)

1,3 mil. Kč

rekonstrukce Střední ul. (dokončení, celkem cca
5 mil. Kč, vše z úvěru)

1,5 mil. Kč

automatická tlaková stanice Vráž (vodovod, 1 mil.
z příspěvku developera)

0,8 mil. Kč

územní plán

0,6 mil. Kč

rezerva na spolufinancování dotací (podány žádosti na
3 ulice a 1 parkoviště)

0,5 mil. Kč

vodovody pod komunikacemi, přeložky aj.

0,5 mil. Kč

příprava rekonstrukce ČOV (projektová dokumentace)

CELKEM: 49,7 mil. Kč
Z celkových cca 49,7 milionů Kč uvedených investičních výdajů je
zhruba 34 milionů Kč hrazeno z dotací a úvěrů, 16 milionů Kč z vlastních
prostředků. Částka 49,7 mil. Kč se případně ještě zvýší o investice do
komunikací se spolufinancováním ze strany občanů a o další investice,
na které případně získáme dotaci (viz seznam projektů na městském
webu – Puškinova, Rumunská, Komenského, parkoviště u nádraží Mokropsy).
O dalších investicích bude možné letos uvažovat pouze v případě získání dotace s minimální spoluúčastí města, v případě vyšších daňových
výnosů (nyní rozpočet předpokládá 2 % růst státního výběru daní (DPH,
DPFO atd.) proti loňskému roku), v případě dalších úspor (např. díky
elektronickým aukcím na nákup telekomunikačních služeb, elektřiny,
plynu), v případě prodeje (zbytkového) městského majetku (k tomu bychom přistoupili jen pro strategické investice s dlouhodobým dopadem)
či v případě dalšího úvěru. (Např. další menší úvěr (cca 2 mil. Kč) si
město zřejmě vezme na spolufinancování výstavby parkoviště u mokropeského nádraží, pokud na něj dostaneme dotaci – parkování by bylo
placené (bez čehož by se šance na získání dotace výrazně snížila) a výnosy z parkovného by šly na splátky úvěru.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Kolo vlakem
po Praze zdarma
Od soboty 2. 4. 2011 platí pro cyklisty významná
novinka. Ve všech vlacích zařazených do systému Pražské integrované dopravy, které zároveň
umožňují přepravu jízdního kola, je zavedena
bezplatná přeprava jízdních kol pro cesty
pouze po území hlavního města Prahy.
Dosud byla přeprava jízdních kol ve vlacích (formou spoluzavazadla) zpoplatněna dle Tarifu ČD
částkou 25 Kč za jednu jízdu nebo 50 Kč za celodenní jízdní doklad. Nyní dochází ke sjednocení
tarifních podmínek s ostatními druhy městské
dopravy (metro, tramvaje, lanová dráha, přívozy)
a přeprava je nově bezplatná. Toto však platí pouze pro cesty po Praze, při cestování za hranice
města se za jízdní kolo platí i nadále podle Tarifu
ČD. Díky železnici lze snadno překonat některé nepříjemné úseky po Praze (například rušné
centrum či některé průmyslové čtvrti) nebo se
přiblížit na okraj metropole a dál pokračovat po
bezpečných cyklostezkách, nerušeni automobilovým provozem. Doporučujeme využít kapacitní
vlakové linky S1, S7 nebo S9, které vás dovezou
z centra za pár minut až na okraj Prahy (například
Klánovice, Radotín nebo Uhříněves). Více informací najdete na www.ropid.cz.
Kde všude lze cestovat s kolem v rámci PID
druh
dopravy
metro

podmínky

maximálně dvě jízdní kola na
každé poslední plošině ve
směru jízdy
vlaky
dle přepravních podmínek ČD
tramvaje ve vybraných úsecích ve
směru z centra, a to v pracovní
dny v období 20.00–6.00;
v nepracovní dny celodenně,
maximálně dvě kola na plošině
pro kočárek
přívozy
dle pokynů převozníků
lanová
maximálně dvě kola v druhém
dráha
oddílu vozu (označen piktograna Petřín mem)
cyklobus bez omezení (do naplnění
kapacity vozidla)
Airport
pouze zabalené pro leteckou
Express přepravu

cena
za přepravu
0 Kč
0 Kč v Praze
0 Kč

0 Kč
0 Kč
32/16 Kč
0 Kč

Novinky
na pražských přívozech
Jaro začíná a s ním ožívají i vltavské břehy, které
na šesti místech spojují přívozy PID. Co nového
čeká pravidelné i víkendové uživatele pražských
přívozů:
P1 – Sedlec – Zámky (od 26. 3. 2011)
• změna jízdního řádu v souvislosti se změnou
jízdního řádu linky 236.
P2 – V Podbabě – Podhoří (od 26. 3. 2011)
• změna jízdního řádu v souvislosti se změnou
jízdního řádu linek 112 a 236,
• nasazení druhého plavidla pro posílení letní sezóny (do konce října),
• dřívější zahájení provozu v pracovní den (již od
5.30) pro zlepšení spojení z Bohnic na Prahu 6.
P4 – Dětský ostrov – Národní divadlo – Hollar (od 2. 4. 2011)
• zahájení sezóny (do konce října),
• změna rozsahu provozu podle přístupnosti
přístaviště na Dětském ostrově – nově provoz od
9.00 do 20.00.

Alena Šedivá, Odbor dopravy,
alena.sediva@mestocernosice.cz

6

Pečovatelské i zdravotnické služby zajištěny
Všem seniorům i lidem se zdravotFOTO: archiv MěÚ Černošice
ním postižením nabízí město Černošice od 1. dubna pečovatelské služby nejen v Domě s pečovatelskou
službou, ale přímo v domácnostech
klientů. Snažíme se tak vyjít vstříc
všem, kteří chtějí žít v prostředí, kde
se cítí dobře, a přitom z důvodu stáří
nebo zdravotních obtíží, potřebují
pomoc druhé osoby.
Zkušený tříčlenný tým našich
zaměstnanců je připraven poskytnout klientům služby jako je rozvoz
obědů, pomoc při osobní hygieně,
zajištění nákupu, doprovod k lékaři, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti každý všední den od 6.30
péče Home Care Services & Supplies. Požádado 15 hodin. Ceny služeb jsou dané vyhláškou
la jsem proto vrchní sestru paní Hadašovou z dia jsou stanoveny na 96 Kč/hod., 15 Kč za rozvize Kladno–Praha-západ, aby našim občanům
voz oběda a 40 Kč/1 kg prádla.
Pro poskytování ošetřovatelských služeb je služby této organizace představila.
v našem regionu registrováno několik organizaDaniela Göttelová, místostarostka
cí. Jednou z nich je i agentura domácí zdravotní
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Domácí zdravotní péče nejen pro seniory
Od nepaměti se lidé léčili především doma, v kruhu rodiny. Teprve 20. století přineslo zásadní změnu – kromě banálních nemocí se většina chorob
léčí v nemocnici, kde se ani přes veškerou snahu
personálu nemůže pacient cítit „jako doma“. Cizí
prostředí, velká koncentrace nemocných, mnoho
cizí bolesti, těžkých nemocí a těžkých osudů – to
zvyšuje stres z vlastních zdravotních problémů.
Odborníci se dnes shodují: „Pokud není vážný
důvod zůstávat v nemocnici (už není nutný dohled
lékaře), může další pobyt v nemocnici představovat i určité riziko. Nejúčinnější prevencí je odejít
domů co nejdříve.“
I proto vznikají např. programy tzv. jednodenní chirurgie, kdy nemocný stráví v nemocnici jen
několik hodin a ještě tentýž den odchází domů.
Doma pokračuje doléčení prakticky stejně jako
dnes na nemocničním lůžku.
Naštěstí se v posledních letech léčení více
a více vrací zpět do domácího prostředí.
Jak vypadá takové léčení DOMA?
Říká se tomu „domácí hospitalizace“ a dá se
přirovnat k péči zdravotních sester v nemocnici:
sestry mají stejnou kvalifikaci, používají stejné metody i pomůcky, řídí se výhradně pokyny lékaře,
vede se podrobná dokumentace atd. V podstatě
jediným rozdílem je, že zdravotní péče neprobíhá
v prostředí nemocnice, ale u nemocného doma.
Úhrada nákladů:
Stejně jako nemocniční, i domácí zdravotní
péči plně hradí zdravotní pojišťovny (v rozsahu,
který lékař stanoví jako potřebný). Proto ani doma
nebudete nic platit.
Příklady specializované domácí zdravotní
péče:
• stavy po chirurgických operacích (kýly, žlučník
apod.)
• stavy po gynekologických operacích

• stavy po ortopedických operacích
• stavy po úrazech
• stavy po cévních příhodách či infarktu myokardu
• metabolické poruchy
Příklady běžné domácí ošetřovatelské péče:
• odběry krve, měření tlaku a pulzu
• aplikace injekční léčby
• podání infuzní léčby
• převazy ran, defektu kůže
• péče o drény, cévky, stomie
• podávání výživy infuzí či katetrem
• prevence proleženin
• ošetřovatelská rehabilitace, cvičení
• nácvik chůze, soběstačnosti
Sestry mají minimálně pětiletou praxi (z toho
nejméně 2 roky v nemocnici), „specialistky“ navíc absolvují odborné stáže či kurzy zaměřené na
danou specializaci.
Léčení doma je léčba jako kterákoliv jiná – je
proto vhodné ji dobře naplánovat, pokud je to
možné. Na domácí péči má nárok každý pacient. Péče je buď za přímou úhradu, anebo
je hrazena ze zdravotního pojištění. V tomto
případě péči musí indikovat praktický lékař či
nemocniční oddělení na dobu 14 dnů.
V případě, že již ležíte v nemocnici, obraťte se
na nás prostřednictvím ošetřujícího personálu
nebo svého praktického lékaře.
Home Care Services & Supplies působí
v celém Středočeském kraji, centrální dispečink
sídlí v Kladně.
Kontakty:
Kancelář (7.30–15.30 hodin)
– tel.:
312 619 145, 312 619 168
v. s. Hadašová Ivana
777 724 526
v. s.  Zahradníčková Marie
777 724 528
Zahradníček Jakub
775 851 275
Za Home Care Services & Supplies
Ivana Hadašová
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Z činnosti
Městské
policie
Černošice
Upozornění pro rodiče dětí – podezřelý muž
lákal školáka do auta
Dne 17. 3. 2011 se v nedalekém městě Řevnice
odehrála událost, na kterou bych chtěl ještě jednou upozornit. V odpoledních hodinách při cestě
domů ze školy byl osloven 9letý chlapec neznámým mužem, který seděl v motorovém vozidle
zatím nezjištěné registrační značky, stříbrné barvy, se sportovní úpravou. Toto vozidlo mělo přes
střechu a přední kapotu tmavé vlnovky s hroty.
Muž lákal školáka do vozidla a následně jej pěšky
pronásledoval ještě několik ulic. Chlapci se podařilo tomuto muži uniknout. Muž byl ve věku mezi
20–30 lety, na hlavě měl čepici s kšiltem, sportovní mikinu a maskáčové kalhoty. Muž měl vyhrnuté rukávy a měl viditelné tetování na předloktí.
Opětovně upozorňujeme rodiče dětí, aby je
poučily o chování v podobných případech. Do-

poručujeme, pokud je to možné, aby děti chodily
alespoň ve dvojici. V případě, že si někdo všimne
podobného vozidla či osoby odpovídající popisu,
ať neprodleně zavolá na tel. 605 255 450 nebo
724 060 620.
Krádeže katalyzátorů ze zaparkovaných aut
V několika posledních týdnech registruje
Městská policie Černošice několik krádeží, kde
pachatel odcizil ze zaparkovaného osobního vozidla katalyzátor. Pachatel si ke svému činu vybírá
odlehlá místa zpravidla s velkým počtem vozidel.
Zatím nejvíce těchto krádeží je zaznamenáno na
parkovišti u nádraží v Dobřichovicích, ale bohužel
se s tímto můžeme setkat i v Černošicích. Městská policie na těchto místech provádí zvýšenou
kontrolu.
Nehoda čtyřkolky
Dne 29. 3. 2011 ve večerních hodinách byla
hlídka MP Černošice požádána o součinnost při
prověření oznámení o nehodě čtyřkolky v oblasti
Na Pískách. Hlídka vyjela na místo, kde v oblasti
zvané Na Vyhlídce zjistila havarovanou čtyřkolku,
která sjela ze srázu. Na místě již zasahovala záchranná služba. Vyšetření a objasnění celé nehody převzala Policie ČR.

Vandalství na hřbitově
Dne 18. 3. 2011 v odpoledních hodinách
byla městská policie informována o projevech
vandalství na hřbitově pod kostelem v Černošicích. Na místě byl zjištěn utržený kříž, který byl
odhozen na zemi. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení počtu kontrol hřbitovů.
Stádo daňků na silnici
Dne 23. 3. 2011 v ranních hodinách přijala
městská policie oznámení o pohybu stáda daňků v prostoru pozemní komunikace II. tř. č. 115
mezi městem Černošice a Prahou-Radotínem.
Hlídka na místě toto stádo již nenalezla, ale nejedná se o první oznámení tohoto druhu. Bohužel tento prostor, kde se zvěř volně pohybuje, je
honebním pozemkem a městská policie nemůže
tomuto nijak zabránit. Je na každém řidiči, aby
dbal nutné opatrnosti a v případě, že zde zvěř
bude spatřena, včas na toto reagoval. Ze strany
městské police byl vznesen požadavek na umístění dopravního značení, které na tento problém
upozorní.

Kam jdou vaše daně?

rovnaná. Pro informaci tato daň za rok 2010 byla
3,585 mil. Kč.

Protože v těchto otázkách stále panují určité nejasnosti, snažíme se věc znovu zrekapitulovat. Rozpočtové určení výnosů některých daní územním
samosprávním celkům (kraje, obce) a některým
státním fondům určuje zákon č. 243/2000 Sb.,
(zákon o rozpočtovém určení daní) v platném
znění.
Základní členění jednotlivých daní je na daně
výlučné, které jsou příjmem jen jednoho rozpočtu,
a daně sdílené, které jsou příjmem více rozpočtů.
Mezi daně výlučné patří v obci daň z nemovitostí (kdy 100 % výnos je 100 % příjmem rozpočtu
obce). Za rok 2010 to bylo 4,6 mil. Kč. Pro rok
2011 se zákonné podmínky nezměnily, zůstává
i tzv. místní koeficient dle § 12 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve výši 2. Všichni obyvatelé by měli dostat složenky jako v minulých letech,
termín do 31. 5. 2011 je beze změny.
Další výlučná daň je Daň z příjmu právnických
osob za obec, ale ta je současně i příjmem rozpočtu obce, takže rozpočtová bilance je zde vy-

Každý nový přihlášený obyvatel
přinese městu větší příjmy.

také vypočte tzv. Daň z příjmů fyzických osob
z 60  % z celostátního hrubého výnosu daně, sníženého o výnosy z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a o výnosy z příjmů fyzických osob, vybírané srážkou podle zvláštní sazby – příjem v roce
2010 byl 0,359 tis. Kč.
Obdobně je naším příjmem tzv. podíl na 1,5 %
celostátního hrubého výnosu Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. motivační) – příjem za rok 2010 byl 0,342 mil. Kč.
Specifickou daní je Daň z příjmu fyzických
osob, které mají na území obce bydliště, tj.místo trvalého pobytu ke dni jejich splatnosti, která pro
obec představuje 30 % z výnosu záloh a výnosu
daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) – příjem této daně za rok
2010 byl 10,264 mil. Kč, což představovalo 2. největší daňový příjem pro město Černošice.
Závěrem lze tedy říci, že pro daňový příjem města
je důležitý každý nově přihlášený občan a zejména
podnikatel platící zálohy, tj. OSVČ, jehož poslední
daňová povinnost byla minimálně 30.000 Kč.

Daně sdílené mají složitější výpočet na přerozdělení. U většiny z nich platí, že obcím v souhrnu
připadá 21,4  % z celostátního hrubého ročního
výnosu té jednotlivé daně. Kolik z toho dostane
konkrétní obec, např. Černošice, závisí na procentu, které odpovídá poměru násobku počtu obyvatel
obce podle bilance počtu obyvatel České republiky
k 1. lednu běžného roku (tato čísla vydává Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou) a koeficientu velikostní kategorie
obce k součtu těchto násobků všech obcí v ČR.
Výsledný koeficient je tak pro město Černošice cca
0,05 %. Těmito výpočty se řídí výnos Daně z přidané hodnoty – příjem za rok 2010 pro Černošice
byl 20,707 mil. Kč, Daně z příjmu právnických
osob – příjem v r. 2010 byl 9, 572 mil. Kč, Daně
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti –
příjem v r. 2010 byl 8,617 mil. Kč, Daně z příjmu
fyzických osob, vybírané srážkou – příjem v roce
2010 byl 0,788 mil. Kč. Stejným mechanismem se

Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice
mestska.policie@mestocernosice.cz

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

Z 12. schůze Rady města Černošice ze dne 21. 3. 2011
Cena vodného a stočného
• Rada města bere na vědomí výpočet ceny vodného a stočného, do kterého byly podle cenových předpisů zahrnuty celkové náklady na vodovody a kanalizace.
• Rada města stanovuje od 1. 5. 2011 cenu vodného a stočného na 77,26 Kč/m2, resp. cenu
vodného na 37,77 Kč/m2 a cenu stočného na
39,49 Kč/m2.
z odborů
Tajemník městského úřadu
Organizační řád
• Rada města schvaluje organizační řád, ve kterém jsou zapracovány změny dle rozhodnutí
rady města č. 9 ze dne 21. 2. 2011, usnesení
č. 2.5.1. a ukládá útvaru interního auditu zajistit seznámení vedoucích odborů se schválenou
změnou.

Odbor kancelář starosty
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
• Rada města schvaluje text Smlouvy o poskytování
pečovatelské služby, která upravuje podrobnosti
související s poskytováním pečovatelské služby
města klientům. Součástí smlouvy (jako příloha
č. 1–3) je také formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby, vnitřní pravidla pro poskytování terénní pečovatelské služby a ceník TPS.
• Rada města pověřuje Odbor kancelář starosty
rozhodováním o uzavírání Smluv o poskytování
pečovatelské služby a vedoucí Odboru kanceláře starosty podepisováním Smluv o poskytování
pečovatelské služby s jednotlivými klienty.
Odbor investic a správy majetku
Rada města souhlasí s:
• provedením vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 2278/1 v ulici Na Marsu;

• dělením pozemku parc. č. 5129/40 v Jetelové
ulici;
• stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 4162/8 v oblasti Na Pískách;
• stavbou rodinného domu na pozemcích parc.
č. 4153 a 4154 v oblasti Na Pískách;
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v Táborské pod podmínkou, že bude zachováno vedení VO a MR, a za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství
podle usnesení č. 2.1.11 přijatém na 74. schůzi
konané dne 9. 11. 2009; Rada města pověřuje
Odbor investic a správy majetku odesláním žádosti společnosti ČEZ o odkoupení 18 sloupů
v Táborské ulici;
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v části Havlíčkovy ulice za těchto podmínek:
bude zachováno vedení VO a MR (sloupy město
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odkoupí), realizační firma umožní položení chrániček pro budoucí vedení VO do výkopů v úseku
ulice Havlíčkovy dotčené stavbou, budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství. Rada města pověřuje Odbor investic odesláním žádosti společnosti ČEZ o odkoupení
3 sloupů v části Havlíčkovy ulice;
vybudováním nového kabelového vedení NN
v Lidické za předpokladu dodržení podmínek
pro užívání veřejného prostranství. Rada města pověřuje odbor investic odesláním žádosti
o odkoupení 4 sloupů v části Lidické ul. společnosti ČEZ v termínu do 4. 4. 2011 a ukládá
mu zajistit předběžnou kalkulaci na realizaci
nového zemního vedení VO a osazení sadových stožárů se svítidly v úseku 95 m, kde
bude rušeno vrchní vedení NN včetně podpěrných bodů;
vybudováním nových přípojek el. energie
pro pozemky parc. č. 1945, 1941 a 1926/1
a s demontáží stávajícího vedení NN ve Strakonické ul. a na nám. 5. května pod podmínkou, že bude zachováno vedení VO a MR a za
předpokladu dodržení podmínek pro užívání
veřejného prostranství. Rada města pověřuje
Odbor investic odesláním žádosti o odkoupení 6 sloupů v Táborské ulici společnosti ČEZ;
vybudováním přípojek veřejné komunikační
sítě pro domy č. p. 2098, 2099 a 2100 ve
Vrážské ul. pod podmínkou, že nebude porušen asfaltový povrch komunikace v ulici V Rybníčkách a za předpokladu dodržení podmínek
pro užívání veřejného prostranství;
stavbou RD na pozemcích parc. č. 1385
a 1386/1 v ulici Sv. Čecha za předpokladu,
že žadatel městu doloží souhlasné stanovisko
Hasičského záchranného sboru SK, z něhož
bude patrné, že navrhovaným umístěním stavby RD nedojde k zásahu do práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení jakožto
i zájmů obecních;
s vybudováním zpevněného nájezdu k pozemku parc. č. 2702/27 v Kladenské ul. tak, že
v šíři vstupu bude zpevněná plocha ze zámkové
dlažby, v šíři vjezdu bude zpevněná plocha ze
zatravňovacích dlaždic;
stavebními úpravami objektu bez č. p. na pozemcích parc. č. 4280/1, 4280/2 v Radotínské ulici;
s proplacením faktury za opravu dvou čerpadel
z přečerpávací stanice splaškové kanalizace
v Ukrajinské a pronájem náhradních čerpadel
v celkové výši 117.300 Kč vč. DPH a ukládá
starostovi předložit zastupitelstvu návrh na
změnu rozpočtu navýšením výdajů v § 2321;
zakoupením 1 ks vitríny za účelem rozšíření plochy úřední desky před budovou úřadu
v Riegrově ul., a to od firmy Lukáš Oberreiter za
cenu 11.610 Kč, nejlevnější z nabídek přesně
odpovídajících požadovanému rozměru;
bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 5253/2
– ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 380 m2 v obci a k. ú. Černošice;
budoucím bezúplatným nabytím částí pozemku č. 717/1 (PK) k. ú. Černošice (původně
k. ú. Dolní Mokropsy) za účelem umístění autobusových zastávek na území města Černošice;
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní
o odkupu vlastnického podílu na pozemcích
parc. č. 396/7 a 396/8 přiléhajících k ulici

Komenského v Černošicích, kde již je město
vlastníkem ¾ podílu, s vlastníkem ¼ pozemků;
• nabídkou společnosti AQUACONSULT, spol.
s r. o., na realizaci zpětné klapky při vyústění stávající dešťové kanalizace vedoucí pod
betonárnou za celkovou cenu 51.491 Kč bez
DPH;
• nabídkou Ing. Nováka za zpracovaný projektový dodatek změny založení stavby MŠ Vápenice v ceně 48.000 Kč;
• nabídkou společnosti Novaprojekt na projektové práce pro první etapu úpravy technologie
kuchyně v ZŠ a ukládá Odboru investic vystavit
na tyto práce objednávku a zajistit další nabídky na zpracování PD pro druhou etapu projektových prací – úpravy ve skladové části včetně
přístavby skladového hospodářství;
• ustanovením funkce koordinátora BOZP na
stavbě MŠ Vápenice a ukládá Odboru investic objednat tyto práce u společnosti
S.E.Q., s. r. o., za celkovou cenu 32.000 Kč
bez DPH v termínu do 4. 4. 2011.
Rada města nesouhlasí s:
• stavbou části uličního oplocení pozemku parc.
č. 1376/1 v ul. Sv. Čecha, neboť nesplňuje
podmínky usnesení rady města č. 2.1.10 přijatém na 67. schůzi konané dne 20. 7. 2009;
• stavbou garáže na pozemku parc. č. 1311 v Erbenově ul. podle předložené dokumentace,  
neboť nejsou dodržena regulativa zastavěnosti
podle platného územního plánu, stav uvedený
v předkládaných podkladech neodpovídá stavu skutečnému ani stavu právnímu, neboť na
pozemku jsou umístěny další stavby a zpevněné plochy, o jejichž legálnosti jsou po prostudování archivního spisu důvodné pochybnosti.
Rada města ukládá OÚPSŘ prověřit legálnost
staveb umístěných na pozemku žadatele;
• stavebními úpravami a nástavbou RD
č. p. 1450 v Radotínské ul., neboť projektová dokumentace neobsahuje řešení dopravy
v klidu (parkování pro nebytové prostory navrhované v nástavbě), není z ní zřejmé, k jaké
podnikatelské činnosti mají nebytové prostory
sloužit, jakým způsobem bude zajištěn vjezd
na pozemek, který má jiného vlastníka než rodinný dům a není prokázáno dodržení podmínek prostorového uspořádání území;
• s odprodejem pozemku parc. č. 4133/3 orná
půda o výměře 13.149 m2 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice. Podle územního
plánu se výše uvedený pozemek nachází v ploše ZN-2, plochy přírodní – louky, pastviny;
Stavba čerpací stanice pohonných hmot
v Radotínské ulici – upravená projektová dokumentace k územnímu řízení
• Rada města na základě vydání nového územního plánu (účinnost od 2. 11. 2010) a za současné nedobré finanční situace města odkládá svůj záměr realizovat parkoviště navazující
na areál ČSPH a ukládá vedoucímu Odboru
investic projednat změny vyplývající z tohoto
rozhodnutí a požadavky vyplývající z přípravy
a realizace vodovodního řadu s firmou VS Petrol a v návaznosti na toto jednání zajistit úpravu
stávajících smluvních vztahů.
Veřejné osvětlení v Boleslavské ulici
• Rada města vybírá nabídku společnosti ELTODO Citelum na provedení prací nutných

pro zprovoznění vedení VO v Boleslavské ul.
a ukládá Odboru investic objednat u vybrané
firmy realizaci díla, a to do 4. 4. 2011.
Veřejné osvětlení v oblasti Vápenice
• Rada města vybírá nejnižší nabídku společnosti ELMOZ – servis, s. r. o., na realizaci
veřejného osvětlení v oblasti Vápenice v ceně
256.738  Kč vč. DPH a ukládá Odboru investic ve spolupráci s KT právním oddělením připravit smlouvu o dílo a projednat ji s vybranou
firmou.
Rekonstrukce ATS ve vodojemu Vráž – výběr
nabídek
• Rada města vybírá nejvýhodnější nabídku
společnosti AQUACONSULT, spol. s. r. o.,
na realizaci rekonstrukce ATS ve VDJ Vráž za
celkovou cenu 1.344.403  Kč bez DPH.
Prodej pozemků parc. č. 3800/3 a 3800/4
v k. ú. Černošice – Zátoka radosti
• Rada města trvá na svém usnesení 4.1.30 přijatém na 7. schůzi rady konané dne 31. 1. 2011
a za prodej pozemků parc. č. 3800/3
a 3800/4 v Zátoce radosti požaduje min. cenu
1.000 Kč za m2. Rada města doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit záměr prodeje
pozemků parc. č. 3800/3 a 3800/4 v Zátoce
radosti za nejnižší kupní cenu 1.000 Kč/m2.
Rada města ukládá OÚPSŘ prověřit legálnost
staveb oplocení pozemků parc. č. 3800/3
a 3800/4 v k. ú. Černošice.
Finanční odbor
Zajištění pokladních bloků – stvrzenek pro
pokladny Podskalská
• Rada města nesouhlasí s přímým nákupem
od dosavadního dodavatele a ukládá FO zajistit nákup pokladních bloků pro pokladny
v Podskalské prostřednictvím elektronického
tržiště.
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Zápis ze 4. zasedání komise sociální a pro
péči o seniory
• Rada města souhlasí s přidělením grantu pro
Sociální firmu Modrý domeček, Občanské
sdružení Náruč, Řevnice ve výši 20.000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
• Rozpočet: Komise projednala návrh upraveného rozpočtu § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence dle jednotlivých položek a souhlasí s celkovou částkou
na výdaje ve výši 130.000 Kč.
• V DPS jsou 3 volné byty, budou obesláni aktuální zájemci z řad občanů Černošic a okolních
obcí.
• Komise byla seznámena s formulářem žádosti
o zavedení terénní pečovatelské služby.
Správní odbor
• Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi Okoř a Trnová na
přenesený výkon státní správy na úseku evidence obyvatel.
Odbor kultury
Zápis ze 4. zasedání kulturní komise
• Rada města souhlasí s rozdělením finančních
prostředků z Fondu kultury města Černošice
v celkové výši 295.000 Kč dle návrhu kulturní
komise.
• Rada města souhlasí s přesunem nevyčerpaných 5 tis. Kč do fondu starosty určeného
k ad hoc podpoře drobných kulturních akcí.
• Rada města souhlasí s návrhem kulturní ko-

z radnice
mise, aby Rybova mše byla od roku 2012
financována přímo z rozpočtu města.
Technické služby
• Rada města souhlasí se zakoupením sáčků
na psí exkrementy v množství potřebném na
celý rok.

Odbor dopravy
• Rada města nesouhlasí s umístěním mobilního
stánku s rychlým občerstvením pro víkendový
provoz v letní sezóně na pozemku města vedle
cyklostezky v Radotínské ul. u betonárny v navržené variantě s použitím cestovního karavanu.

Ostatní
• Rada města bere dopisy pečovatelek FCH
Neratovice na vědomí a ukládá místostarostce připravit a odeslat autorkám dopisů odpověď.

Z 13. schůze Rady města Černošice ze dne 23. 3. 2011
Rada města souhlasí s:
• uzavřením smlouvy o partnerství se Svazkem
obcí – Region Dolní Berounka za účelem získání příspěvku v rámci výzvy č. 64 Regionální
rady regionu soudržnosti na výstavbu autobusových zastávek ve městě a ukládá starostovi
města smlouvu podepsat;

• uzavřením smlouvy o právu provést stavby
autobusových zastávek na částech pozemků
ve vlastnictví města č. PK 137/2, PK 729/2,
parc. č. 6169/3, 846/1 a 2062/2 v katastrálním území Černošice se Svazkem obcí
– Region Dolní Berounka za účelem získání
příspěvku v rámci výzvy č. 64 Regionální rady

regionu soudržnosti na výstavbu autobusových zastávek ve městě a ukládá starostovi
města smlouvu podle tohoto usnesení podepsat;
• uveřejněním propagačního článku o Jednotném kontaktním místě v regionálním tisku Náš
REGION v ceně 30.000 Kč.

Z 5. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 31. 3. 2011
Rozpočet města pro rok 2011
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Černošice pro rok 2011 dle předloženého návrhu;
• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím v navržené
výši.
Projednání závěrečné zprávy KV – vyúčtování
grantů za rok 2010
• Zastupitelstvo pověřuje radu důkladným projednáním a vyvozením závěrů této kauzy.
Granty pro oblast kultury
• Zastupitelstvo schvaluje rozdělení finančních
prostředků z Fondu kultury města Černošice.
Granty pro oblast sociální
• Zastupitelstvo schvaluje přidělení grantu pro Sociální firmu Modrý domeček, Občanské sdružení Náruč, Řevnice ve výši 20.000 Kč.
Granty pro oblast práce s dětmi
Název sdružení
Dotace
TC Mokropsy
0,TJ Sokol Černošice
138 900,SK Černošice – oddíl ledního hokeje 72 300,OS S dětmi a pro děti
0,Junák, o. s.
57 900,SK Černošice Kopaná
50 000,Černošičtí tygři – OS přátel hokeje
0,Learn for future
0,SK Kazín, o. s.  Dolní Mokropsy
0,Chorus Angelus
23 000,Parochiae, s. r. o. – Projekt rodina
0,Parochiae, s. r. o. – TalentČernošice
0,OS Skate
5 000,Pramínek
34 700,TJ Kraso
23 200,Tam-Tam Mraveniště
30 900,To Dáš!
23 200,Nevers
3 900,Klub plastikových modelářů
0,Celkem
463 000,-

• Zastupitelstvo po projednání schvaluje upravený návrh rozdělení finančních prostředků
z grantového programu pro podporu práce
s mládeží.
Jmenování tajemníka kontrolního výboru
• Zastupitelstvo odvolává Ing. Dvořáka z funkce tajemníka kontrolního výboru a jmenuje
Mgr. Loušku tajemníkem kontrolního výboru.
Zařazení návrhů změn do projednání v rámci
1. změny územního plánu
• Zastupitelstvo rozhodlo, že v rámci pořizování
Změny č. 1 Územního plánu Černošice budou
projednávány návrhy: č. 23 Lokalita Moravská,

č. 24 Lokalita Pod školou, č. 24b Lokalita v prodloužení komunikace Střední.
• Lokalita bývalých stavebnin u hotelu Slánka nebude v rámci pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Černošice projednávána.
• Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi Okoř a Trnová na přenesený výkon státní správy na úseku evidence
obyvatel a ukládá starostovi smlouvy podepsat.
• Zastupitelstvo po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5253/2 (ulice
Na Výsluní) – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 380 m2 v obci a k. ú. Černošice.
• Zastupitelstvo po projednání schvaluje budoucí
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/10 –
ulice Komenského.
Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemku PK
717/1 – Vrážská
• Zastupitelstvo po projednání souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemku
č. 717/1 (PK) k. ú. Černošice (pův. k. ú. Dolní Mokropsy) v celkovém rozsahu 171 m2 pro
umístění 3 autobusových zastávek, které budou
realizovány v případě získání příspěvku v rámci
výzvy č. 64 Regionální rady regionu soudržnosti, o který zažádal Svazek obcí – Region Dolní
Berounka, s nímž má město Černošice uzavřenu smlouvu o partnerství.
• Zastupitelstvo po projednání souhlasí s uzavřením
budoucí smlouvy darovací dle ust. § 50a o. z. mezi
městem Černošice a Středočeským krajem.
• Zastupitelstvo po projednání za současného
uzavření smlouvy dle tohoto usnesení souhlasí
se zřízením věcného předkupního práva Středočeského kraje k těmto částem pozemku
č. 717/1 (PK) k. ú. Černošice, a to tak, že bude-li chtít město Černošice, jakkoliv zcizit tyto
nově označené pozemky, je povinno nabídnout
je ke koupi Středočeskému kraji za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč.
Budoucí koupě pozemků parc. č. 396/7
a 396/8 – ulice Komenského
• Zastupitelstvo schvaluje budoucí úplatné nabytí
ideální jedné čtvrtiny pozemků parc. č. 396/7
– ost. pl., ost. komunikace o výměře 786 m2
a parc. č. 396/8 – ost. pl., ost. komunikace
o výměře 588 m2 – oba v obci a k. ú., a to kupní
smlouvou uzavřenou dle ust. § 588 a násl. o.z.

za kupní cenu 150 Kč/m2, která bude uzavřena
do jednoho sta dní ode dne provedení rekonstrukce místní komunikace v případě, že bude
získán příspěvek na tuto stavbu z ROP.
Darování vybudovaného veřejného osvětlení
v Ostružinové ulici
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí kabelového vedení veřejného osvětlení v délce
36 m včetně jednoho stožáru se svítidlem v Ostružinové ulici městem Černošice od společnosti VV Servis-REAL, s. r. o., uzavřením darovací smlouvy.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1338 v Erbenově ulici
• Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc. č. 1338 – ost. pl., ost.
komunikace o výměře 290 m2 v obci a k. ú.,
a to nejvyšší nabídce s minimální cenou 3.000
Kč/m2.
Záměr prodeje pozemků parc. č. 98/2, 97/2
a budovy garáže – Ulice Na Poustkách
• Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 98/2 – zahrada o výměře 269 m2
a pozemku parc. č. 97/2 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 15 m2 za nejvyšší nabídnutou
cenu při minimální nabídnuté ceně 3.000 Kč/
m2 současně s prodejem stavby garáže na pozemku parc. č. 97/2 za nejvyšší nabídnutou
cenu při minimální stanovené ceně 1 Kč/m2.
Záměr prodeje pozemků 3800/3 a 3800/4 –
Zátoka Radosti
• Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 3800/3 ost. plocha o výměře 116 m2
a parc. č. 3800/4 ost. plocha o výměře 124 m2
oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za cenu 1.000 Kč/m2.
• Zastupitelstvo ukládá Radě města prověřit otázku užívání pozemku bez právního titulu.
• Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva.
Různé
• Zastupitelstvo schvaluje navržené změny v Pravidlech pro vydávání Informačních listů dle přílohy.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva  
a schůzí Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestocernosice/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).
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Třiďte odpad – má to smysl
pokračování ze str. 1

- podnikatelských subjektů, které mají s městem
uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů.
Pokud jde o osoby trvale hlášené k pobytu v bytových domech, kde je úhrada za likvidaci odpadků řešena v rámci společenství vlastníků, už byli
vyzváni, aby rovněž zaplatili místní poplatek (město je ze zákona povinno místní poplatek od trvale
bydlících osob vyžadovat). Pokud platí částku za
odpady na účet společenství, a to má uzavřenou
smlouvu s Rumpoldem, měli by si vztahy uvnitř
společenství upravit a smlouvu se svozovou firmou
ukončit.
Všem, kteří uhradí stanovenou částku, bude samolepka vydána a svozová firma bude vyvážet pouze nádoby takto označené.
2. Úspory v úhradách placených svozové firmě
a dalším firmám v souvislosti s likvidací odpadů
(viz tabulka)
3. Vytvářet podmínky pro navýšení množství tříděného odpadu a tím zvýšení příjmů od společnosti EKO-KOM, a. s., do rozpočtu města

– v roce 2010 nám firma za vytříděný odpad
vrátila částku 1.363.000 Kč.
Chceme lidem třídění zpříjemnit, usnadnit
a přiblížit:
- zpracováváme projekty na rozšíření stávajících
kontejnerových stání na tříděný odpad v Poštovní
a Karlické ulici a na vybudování nového stání u služebny Městské policie ve Školní ulici. Hledáme
vhodné místo pro umístnění kontejnerů na výjezdu
na Radotín;
- firma Rumpold, s. r. o., v jarních měsících zdarma
umyje všechny kontejnery na tříděný odpad;
- dle finančních možností budeme staré a poničené
kontejnery obnovovat;
- v rámci osvěty nabídla firma Rumpold, s. r. o., základní škole možnost exkurze školáků do třídírny
odpadů v Kamenných Žehrovicích;
- v průběhu roku 2011 umístíme ve městě tři kontejnery na drobný elektroodpad (mobily, rádia
apod.);
- Technické služby okolo kontejnerových stání pravidelně uklízejí;
- jako opatření proti neukázněným lidem, kteří do

Oblast nakládání s odpady řeší v našem
městě dvě vyhlášky:
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území
města Černošice (vyhláška o odpadech)  
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místních poplatcích (Hlava VII. poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů)
kontejnerů vhazují to, co tam nepatří, zvažujeme
umístění monitorovacího zařízení.
Pro rozpočet města je dobrou zprávou – pro poplatníky už nikoli, že se poslanecká sněmovna bude
zabývat novelou zákona, která, bude-li schválena,
umožní obcím místní poplatek za svoz odpadu zvýšit
tak, aby náklady s touto činností spojené z něj byly
plně pokryty. Na vedení města pak bude, aby náklady, a tedy finanční zátěž občanů, minimalizovalo.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Náklady na sběr a svoz odpadů – rok 2010
firma
Rumpold, a.s.

činnost
částka
sběr a svoz SKO a tříděného
  5.712.453
odpadu
Atea Praha, s.r.o. bioodpad
        82.359
Ave, s.r.o.
skládka
        99.196
Fedog
sáčky na psí exkrementy
        41.071
celkem
5.935.073

Jak je to s platbami za sběr a svoz komunálního odpadu
• Jaké jsou možné způsoby zpoplatnění sběru a svozu komunálního odpadu?
Platná legislativa umožňuje obcím vybírat platbu
za produkovaný komunální odpad na jejich území
třemi způsoby:
1.	jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Podmínkou uplatnění tohoto způsobu je předchozí
zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to formou obecně závazné
vyhlášky. Město Černošice má platnou OZV
č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
2.	jako poplatek na základě § 17a zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů;
3.	jako úhradu za komunální odpad na základě
§ 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, tzv. smluvní
poplatek. Tento způsob je značně administrativně náročný.
Obec může na svém území využít pouze jednu
z výše uvedených možností.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé  platí za odpad produkovaný v důsledku jejich
podnikatelské činnosti na území města na základě smlouvy uzavřené s městem, kterou využívají
zavedený systém shromažďování, sběru, přepra10

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ( § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech).
• Jakým způsobem a na základě jakých právních předpisů je stanovený místní poplatek
za sběr a svoz komunálního odpadu na
území města Černošice?
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
(dále jen ,,zákon“) v § 14 odst. 1 a 2 stanoví, že
obec rozhodne o zavedení jednotlivých místních
poplatků obecně závaznou vyhláškou, ve které
kromě druhu zaváděného poplatku stanoví také
podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové
povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,
splatnost, úlevy a osvobození od poplatků.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,poplatek za
odpad“) zavedlo Město Černošice  platnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 o místních
poplatcích. Poplatek za odpad je upravený v Hlavě VII. obecně závazné vyhlášky č. 2/2010.
Zákon v § 10b vymezuje osobu poplatníka
a maximální výši sazby (500 Kč/poplatníka/rok).
Sazba poplatku je tvořena:
a. částkou až 250 Kč za poplatníka;
b. částkou stanovenou na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu až do výše
250 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Výše sazby je v OZV č. 2/2010 stanovena
v souladu se zákonem jako součet částky 242 Kč
za poplatníka a rok a částky 250 Kč, která vychází
z výpočtu skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Obec je dle zákona povinna v OZV uvést
výpočet nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu v našem městě
za předchozí rok byly ve výši 771,52 Kč. Protože
součástí sazby poplatku může být položka skutečných nákladů pouze v maximální výši 250 Kč,
město nemůže celou částku nákladů zahrnout do
sazby poplatku. Množství odpadu produkovaného
občany je tak zohledněno v sazbě poplatku, ale
pouze v rámci daném zákonem.
Sazba poplatku za odpad je tak stanovena
ve výši 492 Kč/poplatník/rok.
Poplatníkem je v souladu se zákonem:
c. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (za
domácnost může poplatek odvádět společný
zástupce, za rodinný nebo bytový dům správce);
d. Fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba (spoluvlastníci jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně ve výši poplatku za
jednu fyzickou osobu).
Slávka Kopačková
Právní oddělení města Černošice
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Z Technických služeb

Technické služby zahájily jarní úklid města
Úklid města (především komunikací) po zimě by měl
oficiálně začínat po skončení zimního období, tj. po
31. 3.  Letos jsme začali vzhledem k pěknému počasí dříve, už 21. 3. 2011.
Úklid probíhá systematicky od lokality Horka,
následuje Vráž a poslední jsou Mokropsy. Je to
z důvodu možných přívalových dešťů, kdy by mohlo
dojít ke znečištěný již uklizených komunikací v dolní
části města.
Na tomto místě bych ráda vysvětlila, že nelze vyhovět individuálním žádostem občanů, kteří nabízejí
i úhradu za úklid právě jejich komunikace, protože
úklidová četa má určený seznam ulic, které ten den
uklízí, a přejíždění z místa na místo by systém úklidu
narušilo a znamenalo rovněž vyšší spotřebu pohonných hmot. Pokud si lidé komunikaci před svým
domem zametou, na zavolání hromádky smetků
odvezeme.
Kdo čistí tranzitní komunikaci II/115
Komunikaci II/115, tj. Radotínská, Vrážská
a Dobřichovická, uklízí její správce, tedy Správa a údržba silnic Kladno. Letos zahájili úklid
14. 4. 2011. Komunikaci Karlštejnská, jejíž úklid

také zajišťuje SÚS Kladno, uklízí město jen v centrální části a u nádraží.
Běžný úklid města
• Úklid centrálních částí, tedy ulic Komenského,
Karlštejnská, Riegrova, Fügnerova, Poštovní,
okolí mokropeské zastávky, Masopustního náměstí a základní školy probíhá 3x týdně (zpravidla
pondělí, středa a pátek). V případě zjištění nepořádku je na místo vyslána osádka multikáry k okamžitému úklidu.
• Vysypávání odpadkových košů rovněž probíhá 3x
týdně, dle potřeby i častěji. Při vysypávání odpadkových košů probíhá současně úklid separačních
kontejnerových stání.
• Na veřejných dětských hřištích se 3x týdně provádí úklid a vysypávání košů a 1 x týdně údržba.
• Minimálně 1 x týdně se provádí sběr odpadků po
celých Černošicích.
K úklidu využíváme i nabídku pracovních sil Úřadu
práce a občanů, kteří byli odsouzeni k výkonu veřejně prospěšných prací.
Renáta Petelíková, Odbor technických služeb
renata.petelikova@mestocernosice.cz

Kontejnery na tříděný odpad
– co sem patří a co ne
SKLO – zelené sběrné nádoby nám

SLOUŽÍ PRO:
- lahve od nápojů bez kovových či plastových
uzávěrů
- sklo bílé i barevné
- velké skleněné střepy, tabulové sklo
- skleněné předměty všeho druhu
- zavařovací sklenice – prázdné bez zbytků
potravin
• do zelených sběrných nádob
NIKDY NEDÁVÁME:
- zrcadla
- drátěné sklo
- keramiku, kameninu, porcelán
- žárovky, zářivky, výbojky
- televizní obrazovky
- automobilová skla

PAPÍR – modré sběrné nádoby nám

SLOUŽÍ PRO:
- noviny
- časopisy
- knihy, sešity, brožury
- rozložené papírové krabice
- karton a vlnitou lepenku
- čisté papírové obaly a sáčky
- reklamní letáky, kancelářský papír
• do modrých sběrných nádob
NIKDY NEDÁVÁME:
- papírové kapesníky, ručníky
- papírové pleny
- uhlový papír (kopírovací)
- voskový papír
- mastný a jinak znečištěný papír
- pauzovací papír
- dehtový papír
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka
a nápojů

PLAST – žluté sběrné nádoby nám

SLOUŽÍ PRO:
- plastové obaly
- plastové tašky a sáčky
- PET lahve – stlačené bez uzávěrů
- čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
- plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích
prostředků
- polystyren
• do žlutých sběrných nádob
NIKDY NEDÁVÁME:
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack)
- guma, molitan, kabely
- podlahové krytiny, lina, PVC
- textil z umělých vláken
- nádoby od léčiv
- plastové nádoby znečištěné nebezpečnými
látkami (oleji, chemikáliemi)
či potravinami

NÁPOJOVÝ KARTON (TETRAPAK) –

černá nádoba, oranžové víko
Nápojové kartony se mohou odkládat do přistavených 1100 l kontejnerů s oranžovým víkem, na
nichž  jsou umístěny samolepky vyzývající k odkládání použitých nápojových kartonů. Je nutné,
aby do takto označených kontejnerů byly odkládány pouze vypláchnuté nápojové kartony.
Nápojové kartony vymyjte malým množstvím
vody, rozložte rohy a stlačte! Pokud nápojový
karton obsahuje umělohmotný uzávěr, není třeba ho odstraňovat.
Nová navrhovaná stání na třídění odpad:
-  rozšíření, stání v ulici Poštovní
-  vybudování nového stání ulice Školní pod
městskou policií

Letní provoz sběrného
místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad
Od 1. dubna  do 31. října  je stanovena otevírací doba sběrného místa, kam lze odkládat nebezpečný odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa 7.00–17.00
sobota
16.00–19.00
Sběrné místo se nachází v areálu Odboru
technické služby, Topolská 660, Černošice-Mokropsy.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Ve sběrném místě může bezplatně odložit
nebezpečný odpad každý občan, který má
v Černošicích trvalý pobyt nebo objekt určený k rekreaci.
Co sem patří:
- rozpouštědla
- kyseliny, zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty a odmašťovací přípravky
- baterie a akumulátory
- vyřazená zařízení obsahující chlorofluoprouhlovodíky (lednice)
- vyřazené elektrické a elektronické zařízení
(obrazovky)
- lednice, televizory, přehrávače a jiné elektrospotřebiče
- autobaterie a jiné nebezpečné odpady – autobaterie na k. ú. města Černošice lze odevzdat v areálu dobrovolných hasičů v Mokropsech
Léky, cytostatika, rtuťové teploměry je možné odložit v lékárně v Černošicích i ve všech
ostatních lékárnách.

Dětská hřiště na jaře
Na základě podnětů, které vzešly z pracovní
skupiny Rodiče předškolních dětí, která pracuje v rámci projektu Komunitního plánování,
provedli pracovníci TS na dětských hřištích
v Černošicích během dubna tyto úpravy:
Hřiště Domažlická
• Doplnění písku a jeho desinfekce
• Instalace kolotoče (v květnu)
Hřiště Červánková
• Oprava zavírání branky
• Instalace odpadkového koše
Hřiště Komenského
• Oprava zavírání branky
• Instalace odpadového koše
Hřiště Riegrova
• Doplnění písku
Hřiště u ZŠ Mokropsy
• Vybudování dopadové plochy
pod horolezeckou stěnou
Hřiště Husova
• Oprava plotu
• Nátěr posilovacích prvků
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Více očí více vidí aneb
Jak funguje komise pro životní prostředí a pořádek ve městě
Všechny komise fungují na principu „více hlav více ví a více očí více vidí“, což pro komisi životního prostředí a pořádku ve městě platí obzvlášť. Vidíme, co nám ve městě
chybí, a naopak, kde nám co přebývá, a hledáme řešení, jak to napravit.
Co nám chybí?
Chybí nám dostatek zelených upravených
ploch. Máme vytypované „zelené kousky“ pozemků, které zůstaly v majetku města, ty chceme
postupně nechat vymýtit, upravit a vybavit městským mobiliářem. První konkrétní zelené prostranství by mělo vzniknout ve Školní ulici.
Někde nám chybí sloupky, které někdo zničil, někde řetězy na sloupcích (na těch, které
zbyly), které někdo odcizil, někde chybí sáčky
na psí exkrementy, někde chybí prkna na lavičkách, někde nám chybí odpadkové koše.
Odpadkové koše postrádáme například na některých dětských hřištích a u kontejnerových
stání. U kontejnerů by měly sloužit na odhození
např. kovových uzávěrů a víček od lahví. Bohužel musíme počítat s tím, že tam možná někdo
„odhodí“ i fritovací hrnec nebo lyže (zkušenost
z rána 14. 3.– kontejnerové stání u Mašitů) nebo
stavební odpad  (zkušenost z 11. 4.– kontejnerové stání Karlická) nebo několik párů sportovních bot (zkušenost z 11. 4. – kontejnerové
stání Smetanova). Chybí nám hezké ploty kolem
kontejnerových stání (to aby nebyly ty fritovací
hrnce a všechny ostatní „odložené poklady“ tolik
vidět). Hledáme typ, který by se nám líbil a který
by byl finančně pro město únosný.

Názory zastupitelů
budova radnice
Městský úřad v Černošicích sídlí ve dvou budovách, v Karlštejnské ulici a v likusové budově
v Riegrově ulici, která je velmi náročná na provoz. Ročně se zde protopí 150 tisíc Kč. Navíc
to není příliš důstojné prostředí pro instituci,
jakou městský úřad je. Jak by se situace podle
vás měla řešit?

● Helena Langšádlová
(TOP 09): Zda stavět či nestavět novou radnici je otázkou
priorit.
Černošice měly z hlediska investic dvě charakteristiky. Začátkem 90. let město nemělo
vybudovánu téměř žádnou základní infrastrukturu a s tím i obrovský vnitřní dluh
blížící se 1 miliardě Kč. A druhou charakteristikou je
na počet obyvatel nebývale velký rozsah komunikací
a tím i liniové infrastruktury (což je přirozeně dáno
tím, že většina z nás žije v rodinných domech), kterou bylo nutno vybudovat.
Je přirozené, že se po vybudování základní infrastruktury jako je vodovod, kanalizace, plyn, čistička
odpadních vod přichází postupně na řadu povrchy
komunikací, ale i výstavba domu s pečovatelskou
službou, školy a školky.
Požadavků na investice je a do budoucna vždy bude
více, než dostupných zdrojů. Nová radnice by se mi
jistě líbila, ale mám obavy, že ještě nenastal čas, kdy
si ji můžeme dovolit. Za vyšší prioritu stále považuji
například dostavbu povrchu komunikací.

Vše hlásíme odboru Technických služeb,  který, když je to technicky možné, vše opraví, vymění
a doplní. Větší investice je nutné schválit Radou
města. To neznamená, že by některé závady nezachytili i pracovníci TS, ale jak jsem předeslala
hned na začátku, více očí více vidí.
Chybí nám kontejner na odložené šatstvo
a obuv, případně i na dětské hračky a knihy. Jsme
v jednání s Diakonií Broumov, kde máme pocit,
že námi odložené šaty se dostanou tam, kam
mají, potřebným lidem. Bohužel jsme narazili i na
společnosti, kde tomu tak nebylo. Diakonie Broumov nám nabídla za úplatu kontejner a jeho bezplatné vyvážení dle potřeby. Cena kontejneru je
18.000 Kč, což momentálně převyšuje finanční
možnosti města, a proto jsme využili jejich nabídku jednorázového svozu použitého šatstva. Více
informací o této akci se dozvíte v samostatném
článku na str. 18.
Co nám přebývá?
Přebývá bohužel jen nepořádek. Nepořádek
po povodních na břehu řeky, ten způsobila příroda. Nepořádek v centru města, v okolí obou
nádraží a škol, kolem kontejnerových stání na
tříděný odpad, za to ale příroda nemůže, zde se
bohužel jedná o neukázněnost některých občanů, a s tou my si neporadíme. Nám nezbude nic
● Michal Strejček (Volba
pro město): Předešlé vedení města připravilo vizi objektu
a urbanistické koncepce sídla
budoucího MěÚ, který by měl
být celý dislokován v budově
v Karlštejnské ulici. To byl také
důvod, proč město tuto budovu včetně poměrně
rozsáhlého pozemku koupilo. Součástí této vize je
nejenom celková rekonstrukce budovy stávající, ale
i její  nová přístavba, protože užitná plocha této budovy, i když se to na první pohled možná nezdá, je
přibližně stejná, jako užitná plocha budovy stávajícího MěÚ. Součástí takové investice je pak následný
prodej objektu a pozemku v Riegrově ulici, kde nyní
městský úřad sídlí.
●
Milada
Mašatová
(ČSSD): Téma nové radnice
není vůbec nové. Začalo se
řešit již v 90. letech. Tehdy
dokonce proběhla i architektonická soutěž, v rámci které
studenti architektury navrhovali, jak by mohla nová radnice vypadat.   A některé návrhy byly opravdu krásné.   Před pár lety pak
město koupilo vilu Tišnovských v Karlštejnské ulici,
kde dnes sídlí část městského úřadu. U vily je dostatečně velký pozemek pro přístavbu, aby se sem
vešla veškerá agenda města.  Bylo by jistě fajn, kdyby městský úřad měl důstojné sídlo. Za současného
stavu městských financí ale dle mého názoru stavba
nové radnice není realizovatelná. V tento okamžik
by měly mít vyšší prioritu např. investice do základní
školy, dostavby školky Na Vápenici či budování komunikací. Nová radnice je krásná vize do budoucna,
až na ni budou peníze.

jiného, než nepořádek uklidit, samozřejmě prostřednictvím Technických služeb.
Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad
chceme eliminovat zvýšením kapacity kontejnerových stání o další dvě, což by mělo vyřešit
problémy hlavně s uložením papíru a plastu, kterých se v našem městě vyhazuje opravdu hodně.
Momentálně se vyváží třikrát za týden (poslední
svoz je v pátek) a přes to se, hlavně v pondělí,
setkáváme s naprosto přehlcenými kontejnery.
Když se zmiňuji o kontejnerech, je také třeba vás
informovat, že jsme s firmou Rumpold dojednali
jejich umytí, které by se mělo uskutečnit v nejbližší době. Chceme, aby byly pro příště kontejnery
umývány pravidelně.
Přebývá nám po zimě i posypový materiál na
komunikacích a chodnících (za letošní zimu bylo
použito cca 200 tun). Smetený posyp se vyváží
na skládku, což stojí město peníze a vůči životnímu prostředí to není ten nejšetrnější způsob.
Proto hledáme jiné řešení, a to spočívá v recyklaci tohoto materiálu. Materiál se musí vyčistit od
prachu, odpadků a hlavně od psích exkrementů
a potom by mohl být znovu použit na posyp nebo
například k vyplnění výtluků na našich nezpevněných vozovkách.
Budeme rádi, když nám dáte vědět i vy, co kde
chybí a co kde přebývá.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice
milena.parikova@mestocernosice.cz
● David Hendrych (Věci
černošické):
Souhlasím s Vámi v tom, že budova úřadu v Riegrově ulici není
vyhovujícím a reprezentativním
prostředím pro městský úřad.
Variantou by jistě bylo úřad přesunout do budovy v Karlštejnské ulici nebo např.
využít prostory Centra Vráž. Tato myšlenka nicméně
naráží na obvyklý problém Černošic v poslední době,
a to na finanční prostředky. Rozpočet na rok 2011 je
velmi napnutý. Museli jsme škrtat téměř ve všech výdajích a finanční prostředky nezbývají ani na (z mého
pohledu) nutnější výdaje jako jsou např. investice do
infrastruktury. Realisticky nám bohužel v tuto chvíli
nezbývá nic jiného než zachovat úřad v současných
prostorách a snažit se o zlepšení prostředí jak pro
občany, tak pro úředníky jiným způsobem (kvalitou
poskytovaných služeb, vzájemným respektem mezi
občany a úředníky).
● David Otava (Nezávislý pro
Černošice): Likusovou budovu
v Riegrově ulici opravdu nepovažuji za reprezentativní. Jak by se
měla situace řešit? .... budovu
srovnat se zemí a nahradit novou.
Domnívám se, že stávající místo v Riegrově ulici připouští další nadzemní podlaží
a tím i prostor pro přesun z Karlštejnské ulice. Roční
částku stávajících nákladů na vytápění nepovažuji
za nijak astronomickou a rozhodně si nemyslím, že
úspory na topení jsou faktorem, který by zaručoval
brzkou návratnost investice. Hlavním faktorem pro
rozhodování je ale fakt, že budova městského úřadu v Riegrově ulici je pro ostudu (a to mám fakt rád
retro styl).
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Jak mají vypadat příspěvky občanů do IL
Občané mohou reagovat na články zveřejněné v Informačním listu, nebo poslat příspěvek
k tématu, které je zajímá. Parametry zveřejňovaných příspěvků jsou specifikovány v Pravidlech pro vydávání IL.
Příspěvky se zveřejňují jednak v tištěném časopise a jednak na webových stránkách města
Černošice v sekci „Co se do IL nevešlo“. Rozsah příspěvku zveřejněného na internetu není
nijak omezen. Omezení nastává u tištěného
IL, který není nafukovací. Vaše příspěvky se
proto musí vejít do stanoveného rozsahu 1 normostrana (NS), tj. 1800 znaků včetně mezer.
Toto pravidlo v žádném případě není cenzurou,
pouze pomáhá zachovat rozsah časopisu.
V kratším příspěvku se zároveň pisateli podaří
jít přímo k jádru problému, a článek je tak pro
čtenáře obvykle zajímavější. I přesto má redakce právo příspěvek dle potřeby zkrátit a samozřejmě i stylisticky upravit.
Pošlete-li příspěvek delší než 1 NS, dostanete odpověď, že ho musíte zkrátit na stanove-

nou 1 NS s tím, že celá verze vašeho příspěvku
bude zveřejněna na internetu.
Pokud množství příspěvků, které přijdou
do redakce, přesáhne prostor vyhrazený pro
příspěvky občanů, udělá redakce výběr z příspěvků při dodržení pravidla vyváženosti. To
znamená, pokud přijde např. více příspěvků
k více tématům, uveřejní se od každého jeden
a ostatní budou na internetu.
Celé znění Pravidel pro vydávání IL je k dispozici na městském úřadě, nebo na http://
www.mestocernosice.cz/mesto/informacnilisty/.
Závěrem bych ještě ráda odlišila příspěvky
občanů od redakčních textů, které vznikají v redakci, jsou kostrou IL a jejich délka je závislá na
závažnosti prezentovaného tématu.
(tento článek má 1609 znaků)
Za redakční radu
Petra Stejskalová

Územní plán – kladivo na starousedlíky
Náš ÚP hýří nereálnými vizemi květnatých luk,
hájů, tunelů pro vlak..., stadionů pro sportovce. Se
sportem náš ÚP myslí i na Pražany – str 15. Pro
tak megalomanské sportování si ale musel ÚP vyhlédnout patřičně velké pozemky. Tak velké volné
pozemky jsou v majetku starousedlíků proto, že jejich předkové na nich měli pole a ještě dlouho po
Sametu je mělo JZD a jedině proto byly v době koncipování prvního ÚP bez staveb. Nespravedlivý komunistický zásah do majetku nahrál tomu dnešnímu.
Důsledky tohoto podbízivého kroku ÚP jsou rozvrženy takto: pro obec (a Pražany) velká sportoviště,
ale padnou na ně tisíce metrů několika starousedlíků – str. 53. ÚP tento amorální scénář zaštiťuje instrumentem vyvlastnění a předkupního práva. Též se
hodí jako argument povodně. Tedy: můj pozemek,
kterého se toto týká, je mimo aktivní zónu, povodně
na něm nejsou a od Povodí mám z 9. 2. 2011 souhlas se stavbou RD. Ovšem při letošní povodni stál
v naší obci ve vodě čerstvě rozestavěný RD v místě,

kde je povodeň co 2 roky. Jak to tedy vlastně je,
ví to někdo?
Obcí iniciované návrhy na změny ÚP byly 24. 2.
opět vyhodnoceny dle vzorce: na RD povolit malý
pozemek kdekoliv. Velký zamítnout. Proč nebyla na
mém pozemku povolena na RD ani jeho část? Dokonce ani byt správce k hřišti?
Na veřejném zasedání se táže novousedlík: „Proč
je ten a ten velký pozemek oplocen a není na něm
hřiště?“ Odpověď vedení: „My to víme, ale zatím nemůžeme nic dělat, neb je, bohužel, soukromý.“ Tím
řečeno mnohé.
ÚP má sílu zákona. Spousta jeho výroků se ale
(dle vedení) nemusí brát vážně. To ale určí kdo?
Proč si obec (sportovci, kluby) pozemky na sport
nekoupí? Prodávat své pozemky zvládá. Je to obdobný proces.
Anebo stačí přijmout: nemůžeš mít jen to, co
si nemůžeš dovolit. Tak to aspoň až doposaváde
chodívalo.                                             Hana Milatová

Většina příspěvků-reakcí je z důvodů rozsahu krácena. Plné verze všech příspěvků
najdete na http://www.mestocernosice.cz/
mesto/informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/

Sociální služby
v Černošicích
Na posledních dvou jednáních zastupitelstva města Černošice bylo diskutováno téma sociálních
služeb, a to v souvislosti s výpovědí Farní charity
Nera-tovice z pronájmu místností v černošickém
Domě s pečovatelskou službou. Účelem tohoto
pronájmu bylo poskytování služeb denního stacionáře a zázemí pro poskytování dalších sociálních
služeb místním občanům, které bylo pro tuto organizaci, sídlící mimo obec, nutné. Důvodem vypovězení pronájmu pak byl dojem, následně potvrzený
zjištěním sociální komise a kontrolního výboru zastupitelstva města, že kvalita a rozsah poskytovaných služeb neodpovídají potřebám ani skutečnému smyslu městem poskytované podpory. Faktorů
tohoto rozhodnutí bylo více a není smyslem tohoto
článku je rozebírat – pro detaily argumentace kontrolního výboru viz zápisy z jeho jednání i z jednání
sociální komise a nakonec i z březnového jednání
zastupitelstva města. Místní vedení Farní charity
Neratovice následně začalo bojovat proti tomuto
rozhodnutí, až celý případ přerostl do menší místní
aférky a následně do rozměrů, které již začínají být
až systémově nebezpečné.
Problematikou sociálních služeb a v situačním
kontextu potažmo případem Farní charity Neratovice se dlouhodobě zabývám, pronásledovala mne
prakticky po celé osmileté působení v městském
zastupitelstvu. Výše uvedené nedávné události
pak vnímám jako vyústění této problematiky a jako
jedinečnou příležitost konečně věnovat této
veledůležité oblasti zaslouženou pozornost.
To nejdůležitější na tomto případu jsou obecné
koncepční souvislosti sociálních služeb v samosprávě.
Jelikož mi však Pravidla pro vydávání Informačního listu nedovolí uveřejnit více, než stručné oznámení tohoto rozsahu, je celý článek uveřejněn na
http://www.cernosice.org/Repa_IL_2011_04.pdf
Václav Řepa, zainteresovaný občan

Územní plán – kladivo na starousedlíky? Reakce na příspěvek Hany Milatové
Příspěvek Hany Milatové uveřejněný v tomto čísle
Informačního listu pravděpodobně vznikl v důsledku zamítnutí žádosti o změnu územního plánu na pozemcích v jejím vlastnictví z režimu OS
(plochy občanského vybavení sportu a rekreace)
do režimu BR (plochy pro bydlení v rodinných domech). Jako určený člen zastupitelstva pro otázky
územního plánu považuji za vhodné na tento příspěvek krátce reagovat.
V prvé řadě bych rád zdůraznil, že identita
majitele pozemku, který je předmětem žádosti
o změnu územního plánu, nehraje a ani nemůže hrát žádnou roli. Ke „starousedlíkům“ (ať už
si je definujeme jakkoliv) přistupujeme stejně
jako k ostatním a pokud je jejich žádost o změnu
územního plánu zamítnuta, rozhodně se tak nestane kvůli jejich „starousedlictví“ v Černošicích
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(koneckonců v daném případě jsou pozemky
z ½ vlastněny pánem s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích).
Sporné pozemky (5 437 m2) se nachází mezi
ulicí Topolskou a Berounkou, zhruba na úrovni
ulice Luční, vedle stávajících tenisových kurtů.
Toto území je dlouhodobě (ve všech dřívějších
územních plánech města Černošice, které jsem
měl možnost vidět) vymezeno pro sportoviště.
Funkční využití sousedních pozemků směrem
k ulici Topolské bylo v minulosti změněno na plochy pro bydlení. Na těchto pozemcích v současné době soukromí investoři, kterým Hana
Milatová pozemky prodala, připravují stavbu
rodinných domů. Považujeme za správné, že
funkční plocha ostatních pozemků zůstane v režimu OS (plochy občanského vybavení, sportu

a rekreace), protože takových ploch je v Černošicích už velmi málo a není možné zastavět
veškerou volnou plochu rodinnými domy (dané
pozemky jsou navíc v záplavové zóně). Investorem do sportoviště může být buď město, pokud
získá vlastnická práva k daným pozemkům, nebo
jakýkoliv soukromý investor (jako v případě sousedních tenisových kurtů).
Uvědomujeme si, že územní plán vždy nějakým
způsobem omezuje vlastnická práva majitelů daných pozemků, a každou žádost o změnu proto
posuzujeme s maximální citlivostí. V daném případě jsou však důvody proti zastavění stavbami pro
bydlení natolik pádné, že jsme změnu územního
plánu téměř jednomyslně nepodpořili (pouze
1 hlas „pro“ ze 17 přítomných zastupitelů).
Tomáš Hlaváček, člen Rady města Černošice

z vašich reakcí

Skatepark
Vážení spoluobčané,
děkujeme redakci Informačního listu za diskusi
na téma skatepark (SP).
Problémy vidíme v zásadě dva: nadlimitní
hluk z provozu SP a neregulovaný provoz
s častými výtržnostmi. Naším úkolem není
určit, zda SP přemisťovat, rušit či vylepšovat. Zároveň tuto záležitost nevnímáme jako
konflikt mezi námi a skejťáky – těm naopak
nabízíme spolupráci, která by problém pomohla vyřešit.
V článku OS Skate nás zaujala informace
o věhlasu SP a o pořádání dvoudenních závodů.
Ptáme se, jak bude zajištěno nepřekročení
hlukových limitů a organizace celého podniku, včetně ubytování a hygieny?

K některým vyjádřením zastupitelů:
1.	Pro objektivní posouzení hluku je třeba provést měření při plném vytížení SP.
2.	Myšlenku příjemného a bezpečného místa pro rekreaci vítáme, jen nevidíme důvod,
proč za to musíme platit ztrátou soukromí
a možnosti poklidně užívat náš majetek.
3. Je škoda, že před realizací SP neproběhla
standardní územní a stavební řízení, která
by zvážila všechna rizika (včetně hlukové
studie). Ani pokus o změnu poklidného
břehu řeky v hospodu na pláži se neodehrál za přísných pravidel, jaká znají všichni místní stavebníci.
4.	Provoz SP by měl být regulován.
5.	Zjišťovat, kolik lidí trpí na úkor zábavy jiných
a jak často, nepovažujeme za správné.

6.	Zdatný jezdec na U-rampě a osobní vlak
na mostě generují shodný akustický tlak
v místě měření.
Naše komentáře jsou strohé a neúplné – z důvodu pochopitelného omezení prostoru v IL.
Na závěr chceme vyjádřit naději na vyřešení
problému SP smírnou cestou. Již proběhly dvě
schůzky za účasti všech stran. Řešení se nabízejí různá – společně s 80 členy OS Skate
bychom při správném nasměrování mohli
hodně dokázat!
V mezinárodní den boje proti hluku 12. 4.
2011.
Za OS Mokropsy
Jakub Špetlák a Petr Nový,
osmokropsy@seznam.cz

AD Jaké jsou pravomoci ředitelek mateřských škol
AD přijímací řízení:
Ředitelky jednotlivých škol si nemohou kontrolovat seznamy přihlášených dětí. Přijímací
řízení probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Podle tohoto zákona nelze nahlížet
do správního řízení jiného subjektu. Do údajů,
které jsou poskytnuty žadatelem, za účelem
správního řízení, může nahlížet pouze správní
orgán, účastníci řízení a odvolací orgány. Proto
ředitelky jednotlivých školek nemohou vědět,
zda nedošlo u některého dítěte k přijetí do více
školek. Proto žádáme zákonné zástupce dětí,
které byly přijaty do více mateřských škol, aby
tuto situaci urychleně řešili. Rozhodněte se,
do které školky vaše dítě bude skutečně docházet, a z docházky do druhé školky ho co
nejdříve odhlaste. Tím uvolníte místo pro další
dítě, které z kapacitních důvodů nemohlo být
do této školky přijato.

AD provozní záležitosti:
Provozní a organizační záležitosti jsou plně
v kompetenci ředitelky MŠ. Ta vydává podle
§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) školní řád. Ten upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich
zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Upravuje provoz a vnitřní režim
školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí a podmínky zacházení s majetkem
školy ze strany dětí. Školní řád je pro rodiče
závazný. Rodič musí být se školním řádem prokazatelně seznámen. Podle § 35 odst. 1 písm.
c) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon,
může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně porušuje školní řád.

Diskuse o školkách pokračuje
V březnovém vydání Informačních listů vyšlo vyhodnocení ankety – dotazníků určených pro rodiny s dětmi předškolního věku.
Dotazníky byly vyplňovány v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Černošice. Současně byl uveřejněn článek, který se zaměřil na nejčastější otázky pokládané
v souvislosti s fungováním mateřských škol. Oba texty vyvolaly
rozsáhlou diskusi zaměřenou na fungování mateřských škol.
Objektivní zveřejnění všech reakcí je bohužel mimo možnosti
Informačního listu a proto jsem požádala paní ředitelku Mandovou ze školky Topolská o krátkou reakci.  Otevřenou diskusi
na téma mateřských škol tím ale rozhodně uzavřít nechci. Z vyplněných dotazníků i dopisů, které na úřad i do redakce IL na
téma školky dorazily, vzešlo množství připomínek k fungování
mateřských škol i řada nápadů, jak některé věci dělat lépe.
Navrhla jsem proto změnit formát diskuse nad problémy
mateřských škol a organizovat v budoucnu několik pracovních
jednání rodičů, ředitelek škol i zástupců města.  Věřím, že takový formát pomůže ředitelkám obou školek zlepšit fungování
školek.
Mým cílem je, aby byly děti ve školkách spokojené. Pak budou spokojení i rodiče.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Do MŠ jsou přijímány pouze zdravé děti. V části
o ochraně zdraví a bezpečnosti dětí ředitelka
nastaví pravidla, jak bude zákonným zástupcem
prokázáno, že dítě přicházející do MŠ je zdravé
a nemůže ohrozit ostatní děti infekční chorobou.
Např. potvrzením od dětského lékaře, který
ukončil léčbu dítěte. Také zde může být zakotveno, že děti s příznaky nemoci nebudou do
kolektivu přijaty a že v případě zjištění příznaků
nemoci u dítěte v průběhu dne bude zákonný
zástupce ihned informován a je povinen si dítě
neprodleně z MŠ vyzvednout. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani
stavebně ani personálně.
Školní řád dále upravuje podmínky pro přijímání dětí, provoz školky, adaptační režim, vyzvedávání dětí, úplatu za předškolní vzdělávání atd.
Kateřina Mandová
Ředitelka MŠ Černošice Topolská

z města a okolí

Výstava fotografií
„Čtyři roky Porty v Řevnicích“
Vernisáž výstavy s názvem „Čtyři roky Porty v Řevnicích“ proběhne v neděli
29. května 2011 od 17 hodin v Modrém domečku.
Fotografie od dvorní portovní fotografky Dagmar Borovské zachycují vítěze
soutěží jednotlivých ročníků Porty v Řevnicích, vzácné hosty i nevšední okamžiky spojení přírody a hudby, která k ní odjakživa náleží. Výstavu můžete navštívit
až do konce června.
(bt)

Předprodej vstupenek
v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Černošice!!!
V černošické knihovně jsou nově k dostání permanentky a vstupenky na akce, které se konají v Lesním divadle Řevnice:
Dívčí válka (F. R. Čech)
17. 6. – cena vstupenky 249 Kč
Rockový slunovrat
18. 6. – cena vstupenky 150 Kč
PORTA 2011	24.–26. 6. (prodej permanentek
do 30. 5. ve slevě za 499 Kč)
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Historie černošické elektrárny
Asi málokterého našeho občana, který se vydá na procházku podél řeky po nově budované cyklostezce, zajímá, co skrývají trochu omšelé budovy na druhém břehu nad
černošickým jezem. Že tam jsou v chodu čtyři vodní turbiny, které dodávají elektřinu
do sítě ČEZ, by překvapilo mnohé z nás, ale obrovskou radost by měl pan Brož, který
ve dvacátých letech minulého století díky své podnikavosti vedle staletého vodního
mlýna elektrárnu vybudoval. Díky ochotě jednoho ze tří spolumajitelů elektrárny, pana
Pihrta, jsem si mohla celý provoz i s odborným výkladem prohlédnout.
Budoucnost elektrárny byla po druhé světové válce nejistá. Jako klíčový obor národního
hospodářství byla podle Benešových dekretů
znárodněna a po listopadu 1989 nemohla být
vrácena potomkům původního majitele. Ten se
v roce 1945 stal národním správcem svého majetku. Tuto ponižující činnost nedělal dlouho,
po povodni v roce 1947 zemřel a byl dosazen
nový správce. Jak bylo v té době zvykem, komunisté vždy „bojovali s třídním nepřítelem“, a tak
vymysleli, že dcera pana Brože s manželem nasadili do uskladněného obilí ve mlýně brouka (ti
se stále hubí ve všech skladech obilí dodnes).
Oba skončili v kriminále. Dieselelektrárna byla
rozebrána, ve mlýně se připravovalo krmivo pro
zoo, do obytné vily v sousedství se nastěhovali
nájemníci a o děti se museli postarat příbuzní.
Elektrárna pracovala asi do roku 1968, kdy
byla zastavena. V roce 1983 koupili elektrárnu
za 30 tisíc Kčs pánové Mára, Malák, Slumský

a Koch a po opravě dali do provozu jednu Francisovu turbínu, opravy pokračovaly a byla zprovozněna i druhá turbína.
Výroba záleží na počasí
Dnešní majitelé, pánové Nacházel, Pihrt, Malák a Koch vše koupili v roce 1991. Ke dvěma
Francisovým turbínám o výkonu 70 a 90 KW
dokoupili dvě menší Kaplanovy turbíny o výkonu
53 a 54 KW. Do roku 2000 dostávali za jednu
vyrobenou KW 1,80 Kč.
Dnes je situace složitá kvůli povolené výrobě
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ta „jede“, svítí-li   
slunce, nebo fouká vítr. Má být zavedeno dálkové vypínání vodních elektráren. Jsou-li povodně
a je špatné počasí, nejede nic. Vodní turbíny se
musí vypnout a chránit před naplavenou nečistotou.
Když je nadbytek elektrické energie, musí
se zajistit její vývoz do zahraničí, a to i za cenu
velkých finančních ztrát, jinak hrozí poškození

rozvodných sítí s výpadkem proudu  na velkém
území. Ovšem bude-li v zahraničí také přebytek,
vrátí se nám elektřina propojenou rozvodnou sítí
zpět.
Turbíny ze Smíchova
Na stojanu jedné Francisovy turbíny je označení výrobce: J. Kohout Praha-Smíchov a rok výroby 1919. Je obdivuhodné, že zařízení pracuje
s běžnými opravami devadesát let. Naši dědové
odváděli hodně poctivou práci. A jeho výrobce?
Jan Kohout, vyučený sekerník a truhlář od Poděbrad za Rakousko-Uherska zakoupil pozemky
za dnešním smíchovským pivovarem a s podnikatelským elánem zde v roce 1949 postavil továrnu, kde vyráběl mlýnské stroje a turbíny pro
vodní pohon. Zasloužil se o založení pivovaru,
byl jeho akcionářem a majitelem pozemků, na
kterých stál. On a jeho čtyři synové byli také
nadšenými výrobci a uživateli tehdy začínajících
velocipedů.
Milena Křížová

Foto: 4x archiv
Mileny Křížové

Jedna z Kaplanových turbín (foto nahoře)
Strojovna elektrárny, před ní  po kolejnici popojíždí
zařízení, kterým se čistí přívodní kanál vody k turbínám foto celek venku (foto vlevo)

Pohled do strojovny s turbínami
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Jedna z Francisových turbín na jejímž podstavci je jméno výrobce:
J.Kohout Praha – Smíchov 1919

z města a okolí

Černošičtí modeláři mají úspěch
Sdružení „S dětmi a pro děti“ Černošice úspěšně reprezentuje své město a i pro Vás připravujeme mnoho dalších akcí. Aktivně slavíme
30. rok naší činnosti pro děti a mládež doma
v Černošicích, v republice i v Evropě. Můžete
se k nám připojit.
Mezi naše nejaktivnější sekce patří tradičně
modeláři. Letos jsme již dvanáctkrát soutěžně
létali v různých kategoriích. I „na bednu“ se naši
mladí modeláři několikrát dostali. Plastikáři si zasoutěžili čtyřikrát. V současné době bojují mladí
modeláři Model klubu Černošice o postupy na
mistrovství republiky v kategoriích volných větroňů.

Jak šel skřítek Eda
do světa
Bylo nebylo, nad řekou jménem Berounka, v horách Brdech, žil byl skřítek Eda. Eda byl veselý, zvídavý, rozpustilý a někdy taky nepozorný
a neposlušný – zkrátka takový čiperný skřítčí
kluk. A tenhle malý zvědavec si jednoho krásného květnového dne usmyslel, že už všechno ví
a všechno kolem sebe zná, a že tedy nemusí nikoho poslouchat, že je nejchytřejší ze všech skřítků brďolínů. Když si tak poskakoval po pařezu
a pokřikoval na celý les, že všechno ví a všechno
zná, přiletěla k němu moudrá paní Sova a povídá:
„Edo, ty nevíš, že v lese se nehuláká?“ „No jasně,
že vím, ale já mám takovou radost, že jsem ze
všech nejchytřejší, že chci, aby to každý věděl!“
odpověděl Eda. Paní Sova se na něj zamyšleně
podívala: „Myslím, že je na čase, aby ses vypravil
do světa…“ „Jů, kudy se tam jde?“ vyvalil Eda své
už tak veliké oči. „Kudy chceš, rovnou za nosem.
Jsi chytrý skřítek, tak si určitě s lecčím poradíš.
Dám ti ale jednu radu. Dávej si pozor na klíšťáka
Sosáka. Může na tebe někde vykouknout a moc
ti ublížit!“ „Nebojte, paní Sovo, povídali jsme si
o něm ve škole. Toho se vůbec nebojím…“ odvětil Eda a už pelášil domů pro raneček s borůvkovými buchtami.
Když se Eda dostal do míst, která už neznal,
usoudil, že to už bude ten svět. Bylo tu méně stromů než tam, kde bydlel, a svítilo sem víc sluníčka
– byl na pasece. Protože ušel pěkný kus cesty,
sedl si Eda do trávy, vybalil první buchtu a pustil
se do svačiny. Nestačil si ani třikrát kousnout a už
se příšerně leknul. Z křoví na kraji paseky na něj
vykoukl zajíc Ludvík a zvědavě si ho prohlížel: „Co
ty jsi zač? Máš nějaké moc kulaté uši! Ty asi nebudeš zajíc, co?“ „No to tedy nejsem! Jsem nejchytřejší skřítek brďolín a říkají mi Eda. A kdo jsi ty?“
Zajíc se zasmál, že když je nejchytřejší, měl by to
vědět a se smíchem odskákal zpátky do křoví.
Na Edu bylo pro dnešek zážitků až až, a tak si
ustlal postýlku z trávy u velkého kamene a uložil
se k spánku. Usnul dřív, než zapadlo sluníčko,
a ani si nevšiml, že ho tiše pozorují velké oči…
Jak to bylo dál? Kdo to na Edu koukal? Přijďte
v sobotu 21. května 2011 od 15 hodin k Centru
komplexní péče na Vyhlídce v Dobřichovicích
na Putování se skřítkem Edou. Nejen, že se dozvíte, jak to bylo dál, ale také si budete moci vyzkoušet některé skřítčí dovednosti a zkusit najít poklad.

V měsíci květnu připravujeme pro všechny
zájemce i pro u nás neorganizované „kolemjdoucí“ tyto akce:
7. května – výstavu a soutěž plastikových
modelů s bohatým doprovodným programem,
promítáním filmů o letadlech a bojové technice,
s občerstvením, ve škole v Mokropsích
13.–18. května pořádáme turistický zájezd
na Moravu, ubytováni budeme v Olbramovicích a budeme vyjíždět na Pálavu, do povodí
řek Jihlavy a Dyje.
28. května dopoledne, ke Dni dětí od 9 hodin
– zábavné polétání pro všechny děti z Černošic a okolí. Letos dostanou děti letadélka bílá

a boudou si je moci i vymalovat, soutěžit budete
v létání (i týmy děda, babička a vnouče) a rovněž ve výtvarném provedení letadélka. Létat budeme na zimním stadionu v Černošicích.
Na prázdniny připravujeme v Černošicích pro
všechny zájemce 30. letní tábor. Mnoho dětí
a rodin nás léta znáte a my vaše děti opět rádi
přivítáme. Při hrách, soutěžích a sportování,
ježdění na koních, modelářství, čtvrtky u táboráků, můžeme konverzovat anglicky a učit se
hrát na kytaru, prožijeme opět společně kus
prázdnin.
Apeltauer Lumír
sdružení S dětmi a pro děti Černošice

Foto: archiv MC mraveniště

Květen v MC Tam-Tam Mraveniště
• čt 5. 5. Žába skáče po blátě aneb Zelené mraveniště s doskokem do pohádky
z rybníka. Tvoření krásných zelených žabiček.
• pá 6. 5. Duhové mraveniště – čarování s barvičkami, povídání o duhové víle
a sladké barevné překvapení.
• čt 12. 5. Ovocné mraveniště – ovoce
budeme pojmenovávat, navzájem si podávat, schovávat, ochutnávat a nakonec obtiskávat. Nebude chybět tradiční pohádka
o krtečkovi.
• pá 13. 5. Popelářské mraveniště –
povídání o uklízení, třídění odpadu a jedné
kousavé příšerce, která zbaští všechno,  
na co přijde.
• čt 19. 5. Huhu mraveniště – opičí hrátky pro každou dětskou opičku, hopsavé
tanečky s kytarou a samozřejmě pohádka
o mazané opici. Tvoření nenáročné, přesto
zábavné....opičí ocásky. Těšte se!
• pá 20. 5. Čmelák Tonda – čeká nás veselá jarní pohádka a pak si bz, bz, zabzučíme s vykutáleným čmeldou Tondou.
• čt 26. 5. Vláčkové mraveniště – přijďte se povozit v mašince, podívat se na pohádku „Jak jel krteček na výlet" a vyrobit si
vlak z papírových krabiček.

• pá 27. 5. Škatulata, hejbejte se!! Mraveniště plné hopsání, běhání, házení, závodění a vůbec všeho, co patří na sportovní hřiště.
• čt 2. 6. Velké prádlo. Tanečky s šátky.
Co takhle pomoct mamince? Pohádka
o tom, jak pejsek a kočička perou své kožíšky. Učíme se věšet prádlo na šňůru kolíčky a ozdobíme si kolíček letní barevnou
inspirací.
• pá 3. 6. Kamínkové mraveniště – pohádka o tom, co nám vyprávěl malý říčný
oblázek a v jaké krásné zvířátko se během
chviličky dokáže proměnit.
• čt 9. 6. Sportovní mraveniště s rozcvičkou, opičí dráhou, sportovními disciplínami a pohádkou „Jak krteček vyhrál
kočárkový závod".
Připravujeme:
• středa 11. 5. Putování za Poberounským vodníkem – zábavná odpolední
procházka plná her a překvapení.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Hana Habartová, RC Fabiánek
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SBĚR
PRO DIAKONII BROUMOV

Nepotřebné věci potřebným lidem!

Proběhne v pátek 27. 5.
od 14 do 20 hodin a v sobotu 28. 5.
od 8 do 14 hodin v dps, Vrážská 1805.
Sbírat budeme oblečení, obuv, záclony,
povlečení, knihy, kabelky apod.
– vše čisté, neplesnivé.
Nesbírá se nábytek, matrace, koberce
a elektronika. Sebrané věci odváží
diakonie do azylových domů, dětských
domovů a potřebným v zahraničí.

Heslo, které jsem si přečetla na stránkách  
Diakonie Broumov. Co je to Diakonie Broumov? Je to občanské sdružení, jehož posláním
je pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní
situaci a na okraji společnosti. Těmto lidem
poskytují sociální služby, pracovní příležitosti,
azylové ubytování a materiální podporu.
My občané Černošic můžeme také přispět
svou pomocí a to tím, že své nepotřebné věci
můžeme odvést do kontaktního střediska sociální pomoci v Praze 5-Radotín.

Zbavte se při jarním úklidu nepotřebných
věci a pomožte těm, kteří to potřebují.

Jak udělat své dítě
šťastnějším
V úterý 24. 5. od 18 hod. se v Komunitním
centru MaNa koná psychologická beseda
s názvem „Jak udělat své dítě šťastnějším“.
Besedu zajišťuje Český helsinský výbor
v rámci projektu posilování rodičovských
kompetencí. Besedou vás bude provázet psycholožka Václava Jančová a bude
vedena interaktivní formou s využitím psychosociálních her a aktivním zapojováním
účastníků.
Účast je zdarma a přihlásit se můžete na
e-mailové adrese mraveniště@seznam.cz
nebo na tel. čísle 776 114 165. Maximální
počet účastníků je 15. Organizaci zajišťuje
mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště ve
spolupráci s římskokatolickou církví Třebotov.
Radka Paterová

Jaké věci můžeme darovat?
3 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
3 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
3 Látky (minimálně 1m2)

3 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené
3 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky
3 Obuv – veškerou nepoškozenou
3 Hračky
3 Po dohodě i nábytek, jízdní kola, dětské
kočárky
Přesná adresa:
Prvomájová 909/7, tel.: 732 409 940
Příjem – výdej
provozní doba: Út – Čt 11-17 hod
Více informací naleznete
na www.diakoniebroumov.org
Milena Paříková
členka Rady města Černošice

Pozvánka na Školu nanečisto ve Všenorech
Napadá vás, jaké to bude od září ve škole? Jak
se vašemu předškoláčkovi asi bude ve škole líbit? Můžete přijít 5. 5. 2011 do Všenor a u nás ve
škole si vše vyzkoušejte.
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na ochutnávku
školního prostředí ve čtvrtek 5. 5. 2011 od 14 hodin. Během jedné hodiny se zúčastníte spolu s dětmi
nabitého programu. Věříme, že se Vám u nás bude
líbit. Těšíme se na společně strávený  čas!
Pokud máte zájem, závazně nám nahlaste svoji účast na telefon   731 102 486 nejpozději den
předem. Děkujeme, kolektiv 1. stupně ZŠ a MŠ
Všenory.
Vstup je zdarma, účast na této akci rodiče a žáky
k ničemu nezavazuje. Mohou se zúčastnit i žáčci zapsaní do jiné školy než do naší.

Foto: archiv zš všenory

Podrobnosti o programu na www.skolavsenory.cz

inzerce
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Vystoupení dívčího pěveckého souboru E.I.T.
Co je nového ve zpěvu a hudbě v Dolním Poberouní? Dívčí pěvecký soubor  E.I.T.!
E.I.T. (Voices) je osmičlenná dívčí vokální
skupina, pod vedením sbormistra Vladimíra
Lieberzeita.
E.I.T. tvoří děvčata, která již sice odrostla
dětskému pěveckému sboru Chorus Angelus, ale rozhodně nehodlala skončit s hudbou
a zpěvem. Domovem E.I.T. je osa kolem Berounky od Černošic po Řevnice.
Soubor není žánrově vyhraněn a ve svém
repertoáru má skladby od gotiky až po současnost včetně jazzu, popu a dalších moderních
hudebních směrů. Soubor se zaměřuje na provedení a capella, nebrání se však spolupráci
s dalšími doprovodnými hudebníky a tělesy.
E.I.T. pořádá jak samostatná vystoupení,
tak spolupracuje i s dalšími pěveckými sbory

– např. s Chrámovým sborem svatého Ducha,
se smíšeným sborem Mikrochor, s voicebandem Brécy atd. Podílí se na různých hudebních
projektech Lukáše Prchala, Ester Kočičkové
a Karla Louly, např. Mandelbrotovy kostičky.
Rovněž připravuje akce v různých koutech
Čech i v zahraničí.
Zaujal vás soubor E.I.T.? Pak si nás přijďte
poslechnout 18. května od 20 hodin do černošického Club kina v rámci Jazz Černošice
2011 nebo v sobotu 11. června na Muzejní
noc do Národní galerie v Praze do Šternberského paláce na Hradčanském náměstí.
Na léto připravuje E.I.T. ještě řadu dalších
akcí v našem regionu, o kterých Vás budeme
pravidelně informovat.
Michaela Voldřichová
EIT-Voices@seznam.cz

Ohlédnutí za vernisáží fotografií
Nepál – hory
Vernisáž výstavy fotografií z Nepálu, která proběhla na dobřichovickém zámku se
vydařila. Ale bylo to náročné! Ani jsme si předem nedovedli představit, co to je
takovou vernisáž zorganizovat.
Foto: archiv zš všenory

Česko-nepálská společnost z Brna nabídla,
že v rámci celoročního Nepálského projektu probíhajícího na naší škole ve Všenorech uspořádá na podporu chudé nepálské
země výstavu velkoformátových fotografií
z nepálských hor. Na zahájení výstavy jsme
pozvali nepálského honorárního konzula
Ing. R. Shresthu. Pozvání přijal, a to pro nás
znamenalo výzvu. Vernisáž se tak pro nás
stala mnohem důležitější, než jsme původně předpokládali. Přeci to pro nás nebude
ostuda!
A tak jsme domlouvali program vernisáže
- živou hudbu, čajovnu, starosta Všenor pan
Seidler přislíbil účast, napadlo nás, že je to
příležitost, jak přispět i finančně na Nepál,
a domluvili jsme s Namasté Nepál charitativní prodej upomínkových předmětů, zapojili
jsme také okolní ZUŠ a různé výtvarné kroužky a uspořádali jsme doprovodnou výstavu –
přehlídku dětských výtvarných prací na téma
Nepál.
Samozřejmě se do všeho zapojili žáci naší
školy – organizovali, vařili, roznášeli pozvánky, malovali, kreslili, prodávali upomínkové předměty, organizovali sypání mandaly.
A bylo také jasné, že i malé občerstvení pro

hosty vernisáže vyrobíme ve
škole. Ale malé? Kolik vlastně
bude hostů? Nakonec jich přišlo kolem stovky! Všichni žáci
školy se ve výrobě občerstvení
prostřídali. Dva dny tak byla škola v zajetí potravin, těsta, lehce
pokryta vrstvou mouky. Výsledek ale stál za to.
Zvládli jsme občerstvení,
jeho převoz na vernisáž, zvládli
jsme i náhlý výpadek elektřiny,
děti zvládly občerstvení dopékat
a smažit před zraky hostů přímo na vernisáži.
A ještě máme  všichni spoustu zážitků!
Děkujeme všem, kteří nám přispěli finančně, i těm, kdo bez nároku na honorář pracovali na vernisáži, a všem, kdo nám nezištně
pomáhali během celého projektu. Protože
jejich výčet je dlouhý, je k dispozici na našich webových stránkách www.skolavsenory.cz!
Druhý den po vernisáži mi ve škole jeden chlapec z 5. třídy povídá: „Včera to
bylo dost dobrý, kdy zas něco uděláme?“
Když i pohled dětí na věc je dobrý, můžeme s klidným svědomím říct, že se nám
vernisáž opravdu vydařila.
Rádi byste podporovali studium chudého dítěte v Nepálu?
Doporučujeme Vám adopci na dálku
„Úsměv z Nepálu“ (www.namastenepal.cz)!
Pokud byste i vy rádi podpořili tuto krásnou zemi, nebo byste rádi podporovali
v rámci adopce na dálku studium nějakého
nepálského dítěte, doporučujeme kontaktovat organizaci Namaste Nepál, popř. naši
školu, která vše další zprostředkuje.
Mgr. R. Bartoníčková, www.skolavsenory.cz

Foto: archiv e.i.t.

Oslavy
desetiletého
jubilea
Počátkem dubna hostilo město Černošice
zástupce partnerských měst Gerbrunn,
Lešnice, Themar a Möhlsheim. Deset let od
podepsání smlouvy o partnerství mezi Černošicemi a Gerbrunnem bylo dobrým důvodem k oslavám a ke zpečetění dalších kontaktů na oficiální úrovni. Listinu o přátelství,
k jejímuž uzavření se zavázalo ještě minulé
vedení města, podepsali starosta Themaru
Hubert Böse a starosta Černošic Filip Kořínek na slavnostním večeru v Club Kinu.
Program s překvapením čekal na hosty
již dopoledne na mníšeckém zámku, jehož
nádvoří patřilo hozené rukavici rytířů z Alotria. Dostaveníčko s Janou Vavřínkovou v Základní umělecké škole v Černošicích navodilo atmosféru uměleckých zážitků, které se
přenesly i do samotného večera. Na něm
hosté bouřlivým potleskem odměnili výkon
mladé houslistky Anny Poulové i výjimečnost Václava Polívky. Tančící Pramínek toho
večera předvedl, že je rok od roku čím dál
lepší.
Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se zasloužili o to, že se našim hostům
v Černošicích velice líbilo. Zvláštní poděkování patří těm, kteří naše hosty ubytovali ve
svých domovech.
Za spolek pro partnerství evropských města
a Odbor kultury
Pavel Blaženín

Foto: archiv
MěÚ Černošice

-- Neformální rozhovor tří starostů --

19

z města a okolí

Noc kostelů
Páteční noc 27. května je „Nocí kostelů“.
Jde o středoevropskou akci, do které se
zapojila i naše římskokatolická farnost.
Přijďte na návštěvu a prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v ul. Komenského v Černošicích. Kostel bude otevřen právě pro vás. Zveme
zvláště naše nové občany, kteří se do Černošic
přistěhovali teprve nedávno a město teprve poznávají. Objevujte společně s námi krásu architektonických pokladů, ticho kostela a přijměte
pozvání ke společnému setkání lidí dobré vůle.
V průběhu večera se můžete setkat také s hudebníky, kteří tento večer zpestří svými hudebními
vstupy. Jste vítáni kdykoliv v průběhu večera.
Připravili jsme pro vás program, ze kterého si
jistě vyberete podle svého zájmu.
18.00 	vyzvánění zvonů
18.05 	večerní chvály (nešpory) je společná denní
modlitba Církve na poděkování za končící
den
18.30 	hudební vystoupení žáků ZUŠ v Černošicích: na příčné a zobcové flétny zahrají žáci
ZUŠ skladby:
	J. B. de Boismortier: Koncert č. 1 h moll pro
4 příčné flétny, A. Vivaldi: Koncert C dur pro
2 flétny s doprovodem, Bricialdi: 2 Dueta,
J. J. Quantz: Aria z Tria F dur pro 3 flétny.
Interprety budou: Pavel Malý, Iva Marešová,
Kristýna Rybárová a Lucie Fürstová, doprovod na klávesy Anna Cibuĺová (klavírní pedagog).
20.00 	gregoriánský chorál – ukázky liturgického
zpěvu v podání souboru SCHOLA Černošice pod vedením Pavla Kopačky.

21.00 	smyčcový koncert – Jan, Anna a Alena
Poulovi, Václav Polívka zahrají „Drobnosti“
(A. Dvořák), „Gique“ (J. S. Bach) a renesanční písně
22.00 	vystoupení černošické mládeže DRUMAN
23.00 	noční hodinka s varhanami: prohlídka varhan
s komentářem varhaníka, varhanní recitál.
23.45 	zakončení večera: společná modlitba Církve
na závěr dne
Po každém vystoupení je připravena prohlídka
kostela s odborným komentářem k historii stavby
a popisem interiéru. Můžete také navštívit sakristii
kostela, kde budou vystaveny předměty a symboly spojené se křtem (k letošnímu vyhlášenému
Roku křtu). Během večera farní kronikář seznámí
zájemce s historií farní kroniky, bude možné si ve
farní kronice zalistovat a získat vydání všech kronik v elektronické podobě.
Další podrobnosti najdete na www.trs-farnosti.cz
nebo www.nockostelu.cz

Akci Noc kostelů podporuje i město Černošice. Citujeme pana starostu Filipa Kořínka:
S potěšením jsem přijal záštitu nad Nocí
kostelů 27. května v Černošicích. Chápu ji
jako společenskou událost, kdy se kostel Nanebevzetí Panny Marie ve staré části Černošic
otevře nejširší místní veřejnosti, aby jí nabídnul
nejen vítanou příležitost k vzájemnému setkání, tentokrát v místě běžně nepřístupném, ale
také hudební program v podání vynikajících
černošických umělců a možnost lépe poznat
historii tohoto místa. Význam a hodnotu našeho kostela dokresluje již to, že byl poprvé v písemných pramenech zmíněn už v době krále
Karla IV. Přijměte pozvání dozvědět se a zažít
ještě mnohem více...
Hubert Poul

V rámci projektu Noc kostelů můžete navštívit také Motlitebnu Církve bratrské (Hradecká ul.)
v Černošicích. Zde začíná program ve 20 hodin.

Pýthiáda
V neděli 20. března proběhla v černošickém Club Kinu skautská kulturní akademie
zvaná Pýthiáda. Program byl opravdu velmi
pestrý. K vidění byla divadelní i různá hudební vystoupení. Po zahájení a krátké prezentaci skautské činnosti, doplněné divadlem
o historii skautingu, přišlo taneční vystoupení
mladších skautek – světlušek. Následovala
vtipná divadelní scénka vlčat (mladších skautů) na motivy biblického příběhu o AbrahámoFoto: archiv
Skauti Černošice

vi a po ní operetka Budulínek z dílny starších
skautek. Sotva se diváci stačili během krátké přestávky nadechnout, už je přispěchala
potěšit náloží decibelů skautská kapela Beat-Scout, zahajující druhou část akademie.
Na hudebníky navázalo promítání krátkého
pásma skautských video-filmů. Celou akademii pak uzavřela divadelní hra Dívčí wálka
aneb Počátky feminismu v Čechách v podání
nejstarších skautů – roverů. Večerem provázely moderátorky Madla Pánková a Terka
Němcová.
Celá akademie byla, alespoň dle ohlasů diváků, velmi úspěšná. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění této akce,
především panu Michalu Strejčkovi a celému Club Kinu za vynikající technické zázemí a osobní výpomoc, dále pak i všem
skautským vedoucím a činovníkům, kteří
přispěli ke zdárnému uskutečnění akce.
Děkujeme a těšíme se na příště!
Dominik Weinhold
za černošické skauty

Foto: Hubert Poul

Zahrádkáři bilancovali
Výroční členská schůze ZO ČZS v Černošicích
konaná dne 19. března 2011 schválila zprávu
o činnosti a výsledky hospodaření za uplynulý
rok a schválila plán činnosti na rok 2011 a návrh rozpočtu. Uspořádali jsme dva tematické
zájezdy - tradičně na jarní Tržnici Čech do Litoměřic a v srpnu na Zemi Živitelku do Českých
Budějovic. Oba zájezdy byly vydařené a plně
obsazené.
7. dubna t.r. jsme opět vyjeli za jarními nákupy
květinové i zeleninové sadby a školkařskými výpěstky na výstavu Tržnice Čech do Litoměřic.
Na 18. května zveme naše příznivce na zájezd do zámeckých parků v Průhonicích a ve
Štiříně za krásou rozkvetlých rododendronů.
Odjezd je v 8 hodin od samoobsluhy na Vráži,
cena zájezdu 150 Kč. Další zájezdy připravujeme na 9.7. na Borůvkobraní v Borovanech u
Českých Budějovic a 3.9. na známou pevnost
Königstein v Saském Švýcarsku.
Přihlášky na tel.724 240 593 - p. Tegtmajer
nebo 311 225 005 paní Tůmové.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS

„Skauti pro školu“
Na začátku března letošního roku připravila skupina skautů z černošického střediska pro žáky páté
třídy mokropeské základní školy naučnou hru
o našem městě s příhodným názvem RooTour
Černošice. Dětem byla zábavnou formou podána stručná historie Černošic, důležité a praktické
informace o fungování města a o významných
osobnostech žijících v našem regionu.
Celá hra byla motivována příběhem černošických odbojářů za druhé světové války. Žáci byli
uvedeni do děje vtipnou úvodní scénkou a poté
je čekala trasa po významných místech našeho
města, kde se dozvídali různé zajímavosti a plnili
úkoly. Dozvěděli se tak mimo jiné, kde se nachází
vila Zdeňka Lhoty a kdo to vlastně byl, navštívili
městský úřad a poštu, seznámili se, jak funguje
organizace města. Součástí hry bylo i poznávání historických a významných staveb Černošic,
včetně obeznámení se s legendami, které se váží
k těmto místům.
Celá hra byla zakončena rozluštěním záhady
a objevením výbušniny, kterou místní odbojáři
kdysi ukryli před německou tajnou policií, a ta
byla následně profesionálně odpálena. Děti byly
po celou dobu velice aktivní a se zápalem se
pouštěly do všech činností. Hra splnila své cíle
a sklidila velký úspěch, proto věříme, že tím započalo období spolupráce mezi skauty a školou.
Za černošické skauty Martin Mazanec
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Z valné
hromady
Sokola
Dne 8. 4. 2011 se v sále Club Kina konala valná
hromada Tělocvičné jednoty Sokol Černošice. Jako host se zúčastnil br. Cmíral – starosta
Župy Jungmannovy.
Valnou hromadu zahájila starostka TJ Libuše
Müllerová, která informovala přítomné o stavu členské základny. Ke konci roku 2010 měl
Sokol Černošice 365 členů, z toho je 201 dospělých a 164 dětí a dorostu. TJ má dva oddíly - všestrannost a stolní tenis. Cvičení zajišťuje
bezplatně a ve volném čase 25 cvičitelů.
Co se podařilo v loňském roce
Ve své zprávě starostka Sokola dále informovala o tom, co se povedlo v roce 2010 realizovat:
-	instalovat ochranné sítě a žaluzie na nová
okna vyměněná v roce 2009,
-	nechat vybrousit a nalakovat podlahu v tělocvičně,
- instalovat aparaturu s reproduktory,
-	dokoupit zbývající 3 díly pružné podlahy pro
gymnastiku,
-	zakoupit malou trampolínku a novou tyč
k hrazdě,
-	instalovat nové cvičební prvky pro děti na zahradě,
-	nechat zpracovat projekt na přístavbu sociálního zázemí pro tělocvičnu a venkovní kurt.
Plány do budoucna
Dále seznámila přítomné s plány do budouc-

na. Jedná se především o přístavbu sociálního
zázemí (šatny, sprchy a toalety) jak pro tělocvičnu, tak pro venkovní hřiště, na kterou je již
zpracován projekt. Podrobnou informaci o tomto záměru podal místostarosta TJ Petr Řehoř.
Přístavba je nezbytná proto, že pro všechny
složky má Sokol jedinou malou šatnu s jedinou
toaletou.
Dalším přáním je zateplení podkroví, aby bylo
možné jeho komerční využití. To vše ovšem
nelze zvládnout z vlastních prostředků. Žádosti o grant Středočeského kraje už po dva roky
skončily neúspěšně, grant pro práci s mládeží
od města na takové investice nestačí. Naší snahou je požádat o dotaci z evropských fondů, je
otázkou, zda to vyjde.
Úspěchy našich cvičenců
Náčelnice Dana Pánková informovala valnou hromadu o výsledcích z župních přeborů
a z přeborů České obce sokolské, kterých se
zúčastnili naši cvičenci, a o složkách, které cvičí
v rámci všestrannosti. Jsou to
- rodiče a děti (4 skupiny)
-	předškolní žactvo a první třída, od září 2010
navíc ještě míčové hry (předškoláci)
- mladší žákyně a mladší žáci,
- gymnastika,
- atletika (od r. 2011 zrušena pro nezájem)
-	košíková přípravka a košíková mladší žáci, od
r. 2011 mladší žáci přešli do Ba Sparta
- ženy (4 skupiny),
- muži,
- seniorky (2 skupiny),
- streetball dospělí,
- stolní tenis žactvo a stolní tenis dospělí,
- volejbal a nohejbal v letní sezóně.
Naši závodníci se zúčastnili župního závodu
v plavání, atletice, gymnastice a ve šplhu. Z těch-

to závodů přivezli 11 zlatých, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile. V přeboru ČOS ve všestrannosti
naši jednotu reprezentovali Jakub Fara v kategorii žáci a Eliška Formánková za ženy.
Vedoucí oddílu stolního tenisu Petr Zmatlík
informoval o činnosti tohoto oddílu, který má 21
členů, a o účasti a umístění na turnajích, kterých
se zúčastnili jak dospělí, tak děti. O aktivitě tohoto oddílu budeme informovat v některém z příštích čísel IL.
Jak jsme na tom s financemi
Hospodářka TJ Michaela Dvořáková seznámila valnou hromadu s finanční situací v jednotě,
která není nijak růžová. Členské příspěvky stačí
pouze na financování provozu tělocvičny (elektřina, plyn, voda, úklid). Nákup cvičebních pomůcek a nářadí do tělocvičny a na zahradu můžeme
realizovat jen díky grantu města pro práci s mládeží. Pokud bychom uspěli se získáním grantu
na přístavbu, měli bychom v období úsporných
opatření a krachující Sazky problém dofinancovat tuto investici z 20 % z vlastních prostředků
(nutná podmínka grantového financování).
Co nás letos ještě čeká
Hanka Fořtová upozornila na připravované
sokolské akce. 24. a 25. 9. 2011 se naše TJ
zúčastní sletové štafety, kterou představuje běh
z hranic republiky do Prahy. Zahájí se tak sletový
rok, jehož vyvrcholením bude XV. Všesokolský
slet k 150. výročí založení Sokola. Motto sletu je
150 let v pohybu.
Před valnou hromadou zhlédli přítomní ukázky sletových skladeb. Zbývá jen litovat, že na
valnou hromadu nepřišlo více mladších členů
Sokola.
Libuše Müllerová
starostka

Legové město
Viděli jste někdy na vlastní oči město postavené z Lega? Není vždy
potřeba kvůli tomu jezdit až do Legolandu. Na konci března byla
možnost takovéto město vidět při Legoprojektu v nové modlitebně
Církve bratrské v Černošicích.
Děti ve věku 6–12 let stavěly v průběhu tří odpolední stavby do města, které se
rozkládalo na ploše ve tvaru kříže o rozměrech 8 x 3,5 m. Měly možnost stavět
buď připravené stavebnice podle návodu, nebo stavby podle vlastní fantazie
a vybírat si z nepřeberného množství kostiček různých barev a tvarů. Vystřídalo
se celkem 60 dětí, s tím, že v jednom odpoledni mělo možnost stavět 40 dětí.
O přestávkách mezi stavěním děti po občerstvení zhlédly každý den jeden
biblický příběh ztvárněný pomocí legových kostiček a panáčků buď ve formě
videa, obrázků nebo divadla.
Vyvrcholením Legoprojektu byla neděle dopoledne, kdy po rodinné bohoslužbě, za účasti maminek, tatínků, babiček a dědečků, bylo odhaleno legové
město v plné parádě i s dopravními značkami, panáčky, stromy a vznášejícími
se letadly a vrtulníky.
Dětský odbor Církve bratrské získal pro tento projekt velké množství legových kostiček a stavebnic z Německa od církve Freie evangelische Gemeinde.
V České republice jde o naprosto jedinečnou akci – celkové množství kostiček
dosahuje k čtyřstům tisícům. Od června loňského roku putuje stavebnice po
různých městech České republiky a v každém místě vzniká originální legové
městečko. Po dokončení stavby je město rozebráno a přesunuje se dál.
Další informace o Legoprojektu můžete najít na www.cb.cz/legoprojekt a informace o činnosti Církve bratrské v Černošicích na www.cb.cz/cernosice/.
Magdalena Košťáková

FOTO: Veronika Hejzlarová
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z města a okolí

Výlet pro seniory
V pondělí 13. června pořádá město Černošice již tradiční výlet pro seniory. Tentokrát
se jedná o návštěvu města Vlašim, kde
navštívíme zámecký park a Záchrannou
stanici pro živočichy, se kterou již dva roky
spolupracuje náš dům s pečovatelskou
službou. Pro raněná a jinak handicapovaná zvířata sbíráme chleba, oblečení a staré
noviny. Dále navštívíme město Benešov,
kde poobědváme a projdeme se po centru města. Zajištění dopravy pro seniory je
zdarma.
Více informací poskytne
p. Miroslav Strejček
na tel.: 251 177 561 nebo 608 513 111.
FOTO: archiv ČSOP Vlašim

Královský průvod z Prahy na Karlštejn
aneb Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží
milosti císař římský a král český, se na počátku června tohoto roku (4.–5. 6.) opět vrátí na
svůj legendární hrad. Přeneste se na chvíli do
středověku i vy.
V sobotu 4. června dopoledne vyjede císař
Karel z Pražského hradu přes Kampu, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice
a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti
večer v neděli 5. června uložil korunovační
klenoty Svaté říše římské, které nechal před
několika týdny ukazovat poutníkům ze všech
koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím
trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna.
Královský průvod v Černošicích
V sobotu 4. června projede Královský
průvod Černošicemi. Naše město císaře přivítá v areálu Parku Berounka v Radotínské
ulici vedle betonárny, kde bude pro vás od
14 hodin připraven bohatý doprovodný program.
Vyvrcholením celého programu bude přivítání Královského průvodu. Bližší informace
a program bude zveřejněn později na plaká-

Foto: archiv MěÚ Černošice

tech a na internetových stránkách www.kralovskypruvod.eu.
Pavel Blaženín
vedoucí Odboru kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Císař se těší na Karlštejn, opět tu stráví noc
Šest let už soubor složený z profesionálů i ochotníků uvádí unikátní divadelní představení – původní muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ. Za tu dobu výkony
Vladimíra Čecha, Pavla Vítka, Jana Rosáka, Petra Jančaříka, Štěpána Raka, jeho
syna Matěje, dobřichovických a řevnických ochotníků i poberounských starostů
obdivovaly tisíce nadšených diváků.
Původní verze muzikálu, v němž znějí skladby
známé ze stejnojmenného filmu, se na nádvoří
romantického zámečku v Dobřichovicích poprvé hrála v létě 2006. Zaznamenala obrovský
úspěch – všechny reprízy byly už dopředu
vyprodané. V roce 2007 soubor Noc na Karlštejně uvedl znovu, tentokrát v rámci dvoudenního Královského průvodu z Prahy na Karlštejn
– hrálo se první den v Dobřichovicích, druhý
den na louce u mostu v Karlštejně. Toto představení vidělo rekordních bezmála 1400 divá-

ků. Od té doby uvádějí poberounští ochotníci
i profesionálové Noc na Karlštejně každé léto,
dávno už ovšem nejen u Berounky.
V hlavních rolích se opět objeví známé
a populární tváře – císaře Karla IV. si zahraje
moderátor Vladimír Čech, alternovat jej bude
bývalý ministr i středočeský hejtman, současný poslanec Petr Bendl. V roli vévody bavorského Štěpána exceluje jeho kolega z branže
Jan Rosák, Peška opět ztvární zpěvák Pavel
Vítek, krále cyperského Petr Jančařík, postavy

vypravěče se zhostí brilantní kytarista Jan-Matěj Rak.
Doplní je ostřílení a mnoha rolemi prověření
ochotníci – Monika Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla Švédová v roli Aleny, Karel Král v roli
purkrabího, Petr Říha v roli arcibiskupa Arnošta
z Pardubic, jeho žena Alena v roli hofmistryně
Ofky. Roman Tichý alternuje v roli krále cyperského, senátor Jiří Oberfalzer v roli vévody bavorského. Kostým zbrojnoše (nebude-li zrovna
císařem Karlem) obleče poslanec Petr Bendl,
sbor manů bude sestaven z několika starostů
poberounských obcí, respektive měst.
Spolu s herci a zpěváky vystoupí šermíři,
tanečnice a metači ohně. Chybět nebude ani
koza či koně.
Zámek Dobřichovice u Prahy – v pátek
3. 6., v sobotu 4. 6. od 20.30 hodin
(Předprodej vstupenek: Městský úřad Dobřichovice, Denisa Solničková – 724 189 611,
solnickova@dobrichovice.cz)
Zámek Mníšek pod Brdy – v pátek 24. 6.
od 20.30, v sobotu 25. 6. od 20.30 hodin
(Předprodej vstupenek: Zámek Mníšek pod
Brdy – mnisek@stc.npu.cz)
Hrad Křivoklát – v sobotu 2. 7., v neděli
3. 7. od 20.00 hodin
(Předprodej vstupenek: Hrad Křivoklát – krivoklat@stc.npu.cz)

FOTO: Archiv Noci na Karlštejně
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Pivovar Nymburk – v pátek 22. 7., v sobotu
23. 7. od 20.00 hodin
(Předprodej vstupenek: Pivovar Nymburk –
nymburk@postriziny.cz)

kultura

Dny pro Japonsko

Program Jazz
Černošice 2011
•

Středa 18. 5.
18.30 hod – Centrum Vráž – Jazz stan
• Big Band ZUŠ Černošice
• Saxofonový Quartet ZUŠ Dobřichovice
• Ad-hoc Milana Čejky
19.00 hod – Restaurace Starý dům
• Václav Tobrman
19.00 hod – Club Kino
• Chorus Angelus – dětský pěvecký sbor –
Černošice
• E.I.T. – osmičlenný dívčí pěvecký sbor –
Černošice
• Columbella – pěvecký sbor Gymnázia Oty
Pavla v Radotíně

Čtvrtek 19. 5.
18.30 hod – Centrum Vráž – Jazz stan
• Flétničky – dětské flétnové trio ZUŠ
Černošice
• Jazz Efterrätt
20.30 hod – Club Kino
• Antikvariát Pavla Kopačky

Pátek 20. 5.
10.00 hod – Club Kino
• Jana Koubková Quartet – školní koncert
17.00 hod – Centrum Vráž – Jazz stan
• Bobby Houda

foto: Petr Kadlec

19.00 hod – Club Kino
moderuje Jana Koubková
• Golden Big Band Prague
• Beňo a Ptaszek
• 4 Bars
• Jana Koubková Quartet

Sobota 21. 5.
10.00 hod – Restaurace Bolleta
– Jazzová snídaně
• Martina Talpová and Band
19.00 hod – Club Kino
moderuje Jana Koubková
• Betty Lee & The Bead Beat
• Emil Viklický Trio
• Ondřej Štveráček Quartet
• Taking Off feat Tereza Černochová

Neděle 22. 5.
17.00 hod – Club Kino
• Brécy – dívčí voice band and Band
Předprodej vstupenek v Club Kinu
od 1. 5. 2011

Oslava 80. výročí založení ZŠ Černošice-Mokropsy
Zveme rodiče, žáky a přátele školy i širokou veřejnost z Černošic a okolí na veřejnou oslavu 80.
výročí založení černošické školy
Kdy: 12. 5. 2011 v 16 hodin
Na co se můžete těšit?
Uvidíte módní přehlídku dobových kostýmů, podíváte se, jak se učilo před 80 lety, žáci zatančí
charleston a nebudou chybět 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, kterou připravil
Státní okresní archiv Praha-západ.
Srdečně zvou organizátoři z řad pedagogů s velkou podporou MěÚ v Černošicích

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 se svými dětmi pobavit v neděli 8. 5. od
16 hodin do černošického Club Kina.
Vstupné 70 Kč

Ve spolupráci s občanským sdružením HAND
FOR HELP EUROPE,   pořádá Club Kino Černošice dvoudenní charitativní akci pro oběti
zemětřesením a vlnami tsunami zasaženého Japonska, která se koná v sobotu 28. a v neděli
29. května.
A jaký vás čeká program? V sobotu dopoledne můžete zhlédnout taneční představení dětí
z MŠ Karlická a prodejní výstavu výrobků žáků
ze ZŠ Mokropsy. Po obědě přijde na řadu přednáška účastníků záchranné a monitorovací mise
z občanského sdružení Záchranáři Sibřina, která
bude doplněna prezentací fotografických snímků z mise v Japonsku. A bude čas i na diskuzi
přímo s účastníky záchranné mise. Ti aktivnější  
z vás si v podvečer budou moci protáhnout své
tělo při lekci zumby pod vedením Petry Niklové.
Bohatý program prvního dne bude zakončen
dvěma koncerty. V roli předskokanů vystoupí radotínská punk-rocková formace RO-SHAM-BO
a jako hlavní hřeb večera se představí pionýři
českého punku – YMRVERE . Pro vytrvalé jedince bude připravena after party s dámským
dýdžejským duem EyeCut, které pro vás bude
mít nachystáno jak plno nestárnoucích hitů, tak
průřez současnou taneční hudbou.
Neděle 29. 5 se ponese ve znamení oslav
Mezinárodního dne dětí. Více informací najdete ve článku „Den dětí v Club Kinu“.
Dny pro Japonsko podporuje město Černošice. Výtěžek z dražby a vstupného na zumbu
a koncerty bude předán organizaci HAND FOR
HELP EUROPE a použit na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou v Japonsku.
Vstupné: Zumba – 180 Kč; koncert – 50 Kč;
ostatní – dobrovolné; Club Kino

Den dětí v Club Kinu
Přijďte  se svými dětmi v neděli 29. 5. od 10 hodin do černošického Club Kina oslavit  Mezinárodní den dětí. Dopoledne dorazí vůz záchranné
služby a hasičského sboru. Hasiči a záchranáři
představí dětem obsluhu vozů a jejich vybavení.
Kromě jiného uvidíte v akci i hydraulické nůžky,
kterými se bude stříhat vrak automobilu.
Program bude pokračovat v 15 hodin divadelním představením etiopských pohádek Oheň
na hoře v režii Ivety Duškové. Představení, ve
kterém jednoduchou, ale hravou formou vypráví
šest herců pět etiopských humorných a moudrých příběhů. Za zvuku deedjeridoo, bubínků
a různých chřestidel je vytvořena nálada a iluze
afrického kontinentu.
Zve Club Kino a město Černošice

Dar městu a čtenářům
od nakladatele Svojtky
Nakladatelství Svojtka & Co. věnovalo drahocenné přírůstky černošické  
knihovně. Encyklopedie a další tituly, které jsou součástí sponzorského
počinu, nejen výrazně obohatí zdejší knižní fond, ale zároveň posílí vědomí
člověka, že kniha má své nezastupitelné místo i v dnešní době a že souboj
s moderními technologiemi získávání informací rozhodně neprohrává.  
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HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

3.5.
út

GB,USA / 2011

režie: K. Asbury

84 min

VSTUP: 70,- Kč

N

107 min

VSTUP: 70,- Kč

JAN WERICH - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

20:00
hod

19:30
hod

20:00
hod

20:00
hod

11:00
hod

Čtvrtek 19.5. * 18:30 hod - Centrum Vráž - Jazz stan / vstup zdarma
Flétničky - dětské flétnové trio ZUŠ Černošice, Jazz Efterrätt
* 20:30 hod - Club Kino / vstup 80,- Kč
Antikvariát Pavla Kopačky

Středa 18.5. * 18:30 hod - Centrum Vráž - Jazz stan / vstup zdarma
Big Band ZUŠ Černošice, Saxofonový Quartet ZUŠ Dobřichovice,
Ad-hoc Milana Čejky
* 19:00 hod - Restaurace Starý dům / vstup zdarma
Václav Tobrman
* 19:00 hod - Club Kino / vstup 80,- Kč
Chorus Angelus - dětský pěvecký sbor - Černošice, E.I.T. - osmičlenný dívčí
pěvecký sbor - Černošice, Columbella - pěvecký sbor Gymnázia Oty Pavla
v Radotíně

Týdenní vstupenka
350,- Kč

JAZZ ČERNOŠICE 2011

STŘEDA 18.5. - NEDĚLE 22.5.

JAZZOVÝ FESTIVAL

9.5. MS SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI - PO 9.5. - NE 15.5.
VSTUP VOLNÝ
po
Přímé přenosy MS v hokeji na velkém plátně.
SPORT
13.5. DJ TP1 + DJ BUTKA
VSTUP: 50,- Kč
pá
O velkou taneční narozeninovou párty se postarají Dj TP1 + Dj BUTKA
DANCE

VSTUP: 70,- Kč 16:00
hod
Známá pohádka o moudrém králi a chytré Zdeničce, lásce, ale také
DĚTSKÉ o malichernosti, prozření i emancipaci. Zkrátka genderově korektní pohádka
DIVADLO se zpěvy tanci, dravou zvěří, kejklíři i hádankami. Srdečně zve město Černošice

8.5.
ne

4.5. ZUMBA
VSTUP: 70,- Kč
st
Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.
CVIČENÍ
7.5. DJ BUNDA + DJ VÓĎA
VSTUP: 50,- Kč
so
O zábavu se postará známé a oblíbené duo z Černošic DJ Bunda + DJ VÓĎA
DANCE

KINO

režie: R. Michell

Hrají: Rachel McAdams, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Patrick Wilson, Diane Keaton ...
Scenáristka Aline Brosh McKenna lehce oprášila vlastní úspěšný model
z komedie Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma souboje „Panny
s Netvorem“.

USA / 2010

16:00
hod
Hrají: James McAvoy, Emily Blunt, Ashley Jensen, Michael Caine, Matt Lucas ...
DĚTSKÉ Animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává
KINO nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr..

GNOMEO A JULIE

1.5.
ne

K

TE
VĚ

* 10:00 hod - Club Kino / vstup zdarma
Jana Koubková Quartet - školní koncert
* 17:00 hod - Centrum Vráž - Jazz stan / vstup zdarma
Bobby Houda Band
* 19:00 hod - Club Kino / vstup 230,- Kč
Golden Big Band Prague, Beňo a Ptaszek, 4 Bars, Jana Koubková Quartet

www.jazzcernosice.cz

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

31.5. KRÁLOVA ŘEČ GB / 2010 režie: T. Hooper historický 118 min VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce ...
út
Bertie, který celý život trpí vadou řeči, je nečekaně korunovaný králem Jiřím VI.
KINO Země však stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce ...

10:00 - 16:00
hod
Ukázka obsluhy vozů a jejich vybavení, záchranný stan s personálem,hydraulické
BENEFICE nůžky, kterými se bude stříhat vrak automobilu.
15:00 hod / vstup 50,- Kč - divadelní představení etiopských pohádek, Oheň
na hoře, v režii Ivety Duškové.
Výtěžek z prodejní výstavy, vstupného a dobrovolných příspěvků bude předán
organizaci HAND FOR HELP EUROPE a použit na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou v Japonsku.
Dny pro Japonsko se uskuteční s podporou města Černošice

29.5. DNY PRO JAPONSKO II. - BENEFICE
ne
10:00 hod / vstup volný - vůz záchranné sanity a hasičského sboru.

Karlická a prodejní výstava výrobků žáků ze ZŠ Mokropsy
BENEFICE 14:00 hod / vstupné dobrovolné - audio/vizuální přednáška účastníků záchranné
a monitorovací mise z občanského sdružení Záchranáři Sibřina
17:00 - 19:00 hod / vstup 180,- Kč - zumba maratón pod vedením Petry Niklové
20:30 hod / vstup 50,- Kč - koncert - v roli předskokanů se představí punk
rocková formace RO-SHAM-BO a jako hlavní hřeb večera vystoupí pionýři
českého punku – YMRVERE.
24:00 - 02:00 hod / vstup volný - after party s dámským dýdžejským duem
EyeCut, které pro Vás bude mít nachystáno plno nestárnoucích hitů.

10:00 - 02:00
hod

Party Shoutouts, kde se objeví hip hop a dojde i na klasické disco v pondání
rezidentního DJ Rastyho.
WXL - společně s americkými Black Ops jezdí jako předskokani rappera Marpa
na jeho the Bang tour
Ironkap - člen bývalé Neplatné identity, nyní člen Night a ShoutOuts teamu,
European Brooklyn Zu family a Kinetic 9 team
Grimy - pražský raper a producent bývalý člen Neplatné Identity nyní člen NIght
PP Crew - kapela formující se mezi lety 2005-2007 do současného složení
v podobě Morty aka Dj Fajt, Chazzi Chazz, Dzera, Kofuno, Dj LasarD.
O produkci hudebních podkladů se starají Dj Fajt a Kofuno
Pettulle & Avisto - pražská female mc se věnuje rapu od roku 2009. Na konci
roku 2010 představuje své první oficiální demo No tak vstávej! Na akcích ji
můžete vidět společně s raperem Avistem, se kterým nahrála několik singlů.

28.5. DNY PRO JAPONSKO I. - BENEFICE
so
10:00 hod / vstupné dobrovolné - taneční představení dětí z MŠ

LIVE

VSTUP: 70,- Kč 20:00
24.5. ODCHÁZENÍ ČR / 2011 režie: V. Havel 97 min
hod
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Veškrnová-Havlová, Jaroslav Dušek, Eva Holubová ...
út
Světově uznávaný dramatik se poprvé stane režisérem, aby převedl na filmové
KINO plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. ...
25.5. ZUMBA
VSTUP: 70,- Kč 19:30
hod
st
Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.
CVIČENÍ
27.5. SHOUTOUTS NIGHT
VSTUP: 70,- Kč 20:30
pá
WXL - Jackpot & Aler / Ironkap & Grimy / PP Crew / Pettulle & Avisto hod

Předprodej vstupenek od 1.5. v Clubu Kino

Neděle 22.5. * 17:00 hod - Club Kino / vstup 80,- Kč
Brécy - dívčí voiceband and Band

Sobota 21.5. * 10:00 hod - Restaurace Bolleta - Jazzová snídaně / vstup zdarma
Martina Talpová and Band
* 19:00 hod - Club Kino / vstup 230,- Kč
Betty Lee & The Bead Beat, Emil Viklický Trio, Ondřej Štveráček Quartet,
Taking Off feat Tereza Černochová

Pátek 20.5.

kultura

kultura

Ohlédnutí za březnem
– Měsícem čtenářů v černošické knihovně
Již druhým rokem byl březen vyhlášen Měsícem čtenářů. 27 čtenářů využilo registrace
zdarma a přišel i nemalý počet těch, kteří zapomněli knihy vrátit a poplatky za zpoždění jim
byly odpuštěny. K počítači usedli poprvé dva
senioři a doufáme, že v seznamování s internetem budou pokračovat ať už doma, nebo
v knihovně.
Pozvánku do knihovny využili ve čtvrtek
24. 3. naši druháčci. Zaměřili jsme se na knížky pro děti Josefa Čapka. Děti se dozvěděly,
z jakých částí se skládají knížky, co jsou vazby
knih a k čemu slouží.
V úterý 29. 3. jsme přivítali další milou
návštěvu, a to děti ze školky v Karlické ulici,
které v září usednou do školních lavic. Na začátku jsme děti seznámili s funkcí knihovny,
mohly si prohlédnout výstavu z knížek Zdeňka
Milera, který letos slaví významné životní jubileum. Jeho krteček je už pro nemálo generací

stále oblíbenou postavičkou. Na závěr si děti
zasoutěžily a vítězové si odnesli něco dobrého
na zub, omalovánky a knížku.
Knihovnická tombola
V březnu také proběhlo 3. kolo knihovnické
tomboly. A zde jsou vítězná čísla: encyklopedii
vyhrálo číslo 102, dobrodružnou knížku číslo
153 a komiks číslo 12.
Vítězi naší výtvarné soutěže se stali:
Kateřina Zoufalá, Natálie Mouchová, Jakub
Černý, Matiáš Krejčí, Šárka Klusáčková a Jan
Řehák.
Ještě dvě menší ceny čekají na úplně první obrázek do soutěže od Šimona Matouška
a obrázek s největším počtem postaviček
z knížek od Lucie Trnkové. Všem malým malířům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme.
Šilhánková Irena
knihovnice

Černošice
na internetové
televizi
Karel TV
Počátkem dubna zahájila své vysílání
internetová televize Karel TV. Jde o nový
projekt našeho mikroregionu Dolní Berounka, který umožní veřejnosti seznámit se s krásami malebné krajiny kolem
řeky Berounky. Uvidíte videa nejen
z Černošic, ale i z dalších obcí v širokém okolí. Pokud máte zájem získat
o projektu více informací, nebo budete chtít přispět svým vlastním filmem,
nalaďte se na adresu:
http://www.kareltv.cz.
Pavel Blaženín
vedoucí Odboru kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
BERRY, Steve: Císařova hrobka – dobrodružný
román;
BŘEZINOVÁ, Táňa: Děravý štěstí – tři novely
ze sociálního prostředí se odehrávají v současné
České republice;
GILBERT, Elisabeth: Jíst, meditovat, milovat
– pouť mladé ženy za pozemskými i duchovními
rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií;
HARRIS, Lee: Vražda na Den otců – detektivní
román;
HLAVÁČKOVÁ, Iva: Sčítání zla – psychologický
román;
CHILD, Lee: 61 hodin – thriller. Jack Reacher
nechce páchat dobro, nemá však rád lidi, kteří
páchají zlo;
LOGUE, Mark: Králova řeč – kniha vychází z logopedova deníku a přináší fascinující pohled do
zákulisí ostrovní monarchie v době, kdy britská
říše prochází nejtěžší krizí;
MILLER, Andrew D.: Sněženky – strhující
psychologický obraz postkomunistické Moskvy
a jejích obyvatel, debut, vycházející z osobních
prožitků;

ŠABACH, Petr: S jedním uchem naveselo –
povídky;
TURNBULL, Sarah: Skoro Francouzka – autobiografický příběh australské novinářky, která
se na cestách napříč Evropou seznámí se šarmantním Francouzem, zamiluje se do něj a přijme jeho pozvání na týdenní pobyt v Paříži. Po
osmi letech je stále tu, nyní coby Frédérikova
manželka.

CARR-GREGG, Michael: Puberťáci a adolescenti – průvodce výchovou dospívajících;
ELSE, David: Anglie – turistický průvodce;
GIFFORD, Clive: Fotbalová encyklopedie;
HOROVÁ, Ladislava: Ve školce je bezva –
kniha plná písniček, her, tanečků, říkadel a hádanek pro předškoláky;
McMILLAN, Beverly: Velký ilustrovaný atlas
lidského těla.

Naučná literatura :
1000 vysněných míst světa – kulturní, přírodní
a turistické zajímavosti;
Paláce víry – fascinující sakrální stavby celého
světa;
BAYARD, Pierre: Jak mluvit o knihách, které
jsme nečetli – profesor francouzské literatury
vysvětluje, že pojem přečtená kniha je poněkud
nejednoznačný. Lidé často mluví o knihách, které neznají. Jak se v podobných situacích zachovat, radí praktická studie;
BEDNÁŘOVÁ, Marta: Z pekla se neutíká –
paměti tajného agenta a příslušníka francouzské
cizinecké legie Jaroslava Čermáka;

Pro děti a mládež :
5 minutové pohádky na dobrou noc;
Dinosauři – úžasný svět zvířat – encyklopedie;
Velká kniha otázek a odpovědí – 2001 otázek
a odpovědí, encyklopedie pro celou rodinu;
DELGADO, Consuelo: Kůň – leporelo;
FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda
a podivná loupež - detektivní příběh;
LANCZOVÁ, Lenka: Sólo pro Kristýnu – čtení
pro dívky;
LUKAVSKÁ, Milena: Kde je doma Hajaja –
knížka o skřítkovi Hajajovi;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: O veverkách z lesíku
– leporelo.

inzerce
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