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Jakou máme školu

KULTURA – červen
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4. 6.
Královský průvod
Park Berounka, 14.00
4. 6.
11. Dylan Days
– http://dylan.klubslunicko.cz
Club Kino, 17.00
10. 6.
Benefice pro skatepark
– hraje dívčí duo EyeCut
Club Kino, 20.00
17. 6.
František Ringo Čech: Dívčí válka
Lesní divadlo Řevnice, 20.00

-- Při oslavě 80. výročí černošické základní školy pršela srdíčka. --

Naše škola oslavila 80 let výročí svého založení. Děti si k tomuto výročí připravily pěkný
kulturní program. I přes nepřízeň počasí si myslím, že se oslava zdařila a byla velmi vhodně
doplněna výstavou historických archiválií, kterou uspořádal Středočeský archiv. Poděkování
patří i pedagogickému sboru, který se podílel
na přípravách, především pak paním učitelkám
Capkové, Zhoufové, Sklenářové, Strnadové,
ale i dalším.
Myslím, že na naše žáky můžeme být pyšní.
Dosahují celé řady výborných výsledků, a to nejen např. v přijímacích řízeních na střední školy,
ale i v okresních a krajských soutěžích, kde
se pravidelně umisťují na předních místech. Ať
jsou to soutěže sportovní, nebo vědomostní.
Největší škola v širokém okolí
Jsme velkou školou a s dostatečným zájmem
o ni. V současné době se 48 pedagogů stará
o více jak 650 žáků. Máme 29 tříd, které jsou
umístěné ve dvou budovách školy. Ta větší je
v Mokropsech a druhá pak v Černošicích, v ulici
Komenského. Kapacita školy je dostatečná pro
všechny žáky. Průměr žáků na třídu je příznivý
pro výuku i výchovu. Škola je největší vzdělávací
institucí v širokém okolí.
Máme sedm oddělení školní družiny. Tu navštěvuje přes 200 žáků prvních až třetích tříd.
Naší snahou je kapacitu družiny zvýšit a poskyt-

nout možnost její návštěvy i žákům vyšších ročníků. Ale to už jsou plány do budoucna.
Peníze z evropských grantů
Mezi takové plány patří i nové vybavení školy,
například interaktivními tabulemi a jinou moderní didaktickou technikou. Škola se snaží získat
a čerpat peníze z evropských grantů.
V současné době funguje z takovýchto peněz
pedagogické centrum a právě se rozjíždí velký
projekt, kdy škola získala prostředky na nákup
interaktivních tabulí. Peníze na jejich nákup jsou
zároveň podmíněny tím, že učitelé musí vytvořit
digitální učební materiály.
Jak škola funguje
Jsem přesvědčen, že i přes občasné potíže
škola funguje kvalitně. Město ke škole přistupuje
vstřícně a snaží se jí vyjít vstříc. Pro letošní rok ji
poskytlo kvalitní rozpočet, který jde na provozní
náklady budov a na jejich vybavení. Platy učitelů i správních zaměstnanců, které jsou hrazeny
z krajského rozpočtu, nejsou sice velké, ale to
už je jiný problém.
Celou tuto krátkou úvahu jsem začal připomenutím 80 let výročí vzniku naší školy. Tak co přát
škole do dalších let? No přeci bezvadné žáky
a kvalitní učitele. Tak jako tomu je.
Zdeněk Moucha
ředitel základní školy Černošice

18. 6.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín, 10.00
20. 6.
Taneční koncert ZUŠ
zahrada ZUŠ, Střední ul.
24.–26. 6.
PORTA
Lesní divadlo Řevnice
1. 7.
Pavel Němec: Růžové sny
– vernisáž výstavy
Kaplička sv. Václava, 19.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Do dalších vydání
připravujeme:
• adresář poskytovatelů služeb
(lékaři, školky, ….)

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 9. června
od 19.00 v Club Kinu.
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Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou červnové vydání Infromačního listu Černošice. Toto
číslo věnuje nejvíce prostoru škole, jak jsme avizovali již v dubnovém vydání. Významnou událostí minulého měsíce jistě bylo 80. výročí založení
černošické základní školy. Z oslav vám proto přinášíme dvoustránkovou
reportáž, kterou jsme připravili společně s paní učitelkou Magdalenou
Capkovou. Současnost je ale neméně důležitá, i té je tudíž věnováno
dostatek prostoru.
Snad ještě důležitější je však budoucnost. Dnešní doba je totiž nelítostná, svět se globalizuje. Dnešní děti proto potřebují dostat takové
vzdělání, aby v budoucnu při hledání práce byly schopné obstát v tvrdé
mezinárodní konkurenci. Je všeobecně známé, že zvláště studenti z asijských zemí jsou velmi ambiciózní.
I v dobré škole je tak třeba věci ještě dále zlepšovat. Proto město jako
zřizovatel školy ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor realizovalo ve
škole výzkum formou samovyplňovacího dotazníku zaměřený na zjištění
spokojenosti rodičů, žáků a učitelů.
Ještě dále zvýšit kvalitu zdejší státní školy je důležité i proto, že od
školního roku 2012/2013 jí přibude konkurence v podobě soukromé
školy, která má ambice být školou prestižní. Ve vyšších ročnících zde
bude angličtina, která je pro budoucnost dětí tolik důležitá, užívána jako
hlavní vyučovací jazyk.
V části Z radnice například pokračujeme v tématu nepovolených staveb, které jsme „nakousli“ v čísle květnovém. Vracíme se i ke skateparku a ve vašich reakcích také k tématu tunelu, který je pod Černošicemi
zakreslen v územním plánu. Mělo by v něm toto dopravní řešení jako
rezerva pro budoucnost zůstat či nikoliv? Rozhodování to není jednoduché, těžko někdo z nás umí blíže odhadnout situaci za několik desítek
let. Přesto nějaké rozhodnutí padnout musí. A možnost podílet se na
něm budou mít všichni občané. Vedení města totiž na příští rok připravuje
k této otázce místní referendum.
Červnové číslo přináší také dva články z historie. Jeden z jich je – příhodně k začátku léta – věnován černošickým plovárnám. A samozřejmě
nechybí ani pozvánky na nejrůznější kulturní a sportovní akce.
Přeji vám příjemné čtení
Dana Jakešová
editorka Informačního listu

Plné verze příspěvků, které jsou z důvodu rozsahu kráceny
nebo příspěvky, které se do tištěného Informačního listu
nevejdou, najdete na http://mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/.

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

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

Městská policie Černošice........... 605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy ............................................... 2 5164 0150
Pohotovost plyn................................... 1239 a 475 209 328
Pohotovost voda .............................................. 602 324 785
Poruchy v el. síti .............................................. 840 850 860
Veřejné osvětlení . .............................................800 101 109

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
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z radnice

Jednou větou...
• Zastupitelstvo změnilo sazbu za reklamní
„áčka“ na veřejných prostranstvích na polovinu,
tj. nově 10 Kč/m2/den, aby snížením poplatku
podpořilo místní podnikatele.
• Přefinancováním dvou starších úvěrů se
v konkurenci bankovních nabídek podařilo získat tak výhodnou novou sazbu, že město letos
ušetří cca 200 tis. Kč na úrocích; navíc získalo
1,8 mil. Kč v disponibilních prostředcích, jejichž
splacení se posune až do dalších let.
• V reakci na výzvu, že město vyčlení 2 mil. Kč
a zrekonstruuje letos kvůli rozpočtové situaci
pouze ty prašné ulice, kde občané přispějí nejméně na 30 % celkových nákladů, dorazily na
radnici tři nabídky, a to od občanů v ulicích Berounská, Ostružinová a Na Ladech (vždy pouze
na určitý úsek dané ulice).
• Díky všímavosti a rychlé reakci černošické
občanky (a zároveň pracovnice městského úřadu) se podařilo zajistit a zlikvidovat nebezpečný
materiál, který byl z nákladního vozu nelegálně
složen v ochranném pásmu vodního zdroje pro
město Černošice; přistižen byl na místě i jeho
původce.
• Byly provedeny opravy výtluků poničených
hlavních asfaltových komunikací, na které vedení města v letošním rozpočtu vyčlenilo celkem
1 mil. Kč; nejdražší byly úseky u železničních
přejezdů v Mokropsech.
• Tři dny na přelomu dubna a května (21. 4.,
26. 4., 3. 5.) bylo paralyzováno centrum Černošic plánovaným výpadkem elektřiny kvůli výměně trafostanice u pošty – provoz úřadu byl
omezen a úředníci vysláni do ulic a na školení,
pošta uzavřena, místní restaurace použily náhradní zdroje.
• Zastupitelstvo novelou vyhlášky o veřejném
pořádku upravilo vymezení času, kdy se nesmí
používat hlučné přístroje jako např. sekačky,
brusky apod. – v pracovní dny a sobotu je jejich použití povoleno od 8 do 20 hodin, v neděli
a ve svátky až od 14 do 20 hodin – dopoledne
a přes oběd by tedy měl být klid.

• Mokropeská základní škola pečlivě nacvičeným, vtipným a dokonale zrežírovaným programem i přes vytrvalý déšť před početným publikem důstojně oslavila 80 let od svého založení;
výtěžek z prodeje almanachu o historii školy
a ze sbírky básní žáků školy půjde na nákup
atrakcí na školní hřiště.
• Starosta Černošic vyzval starosty Dobřichovic, Karlíka a Vonoklas k jednání o jejich spravedlivějším podílu na dotování místních autobusových linek, kde zatím platíme částku vysoce
převyšující míru jejich využívání našimi občany.
• Proběhlo týdenní sledování naplněnosti kontejnerů na tříděný odpad a na základě zjištění
vedení města začalo jednat o úpravě svozového
kalendáře a o rozšíření některých stanovišť, aby
se aspoň částečně snížila přeplněnost většiny
stanovišť zejména o víkendech.

• Na městský úřad dorazily další petice a stížnosti na stav některých komunikací; jejich
autorům byly odeslány odpovědi odkazující
na stav městského rozpočtu a možnost jejich
rekonstrukce pouze za podmínky spolufinancování občany nebo dotace od státu.
• Pokračovala jednání a šetření ve věci legálnosti stánku u mokropeské pláže, hlukové zátěže ze
skateparku a budoucího sladění zájmů návštěvníků a obyvatel této atraktivní části města.
• Se začátkem letního času a možná i s uzavřením části náměstí v Radotíně se ranní fronty
před hlavní křižovatkou prodloužily často až
k přejezdu od Černošic; vedení MČ Radotín
i MěÚ Černošice společně tlačí na další úpravu režimu semaforů (první byla po otevření
pražského okruhu) a rozšíření křižovatky o odbočovací pruh ve směru na Lochkov.

• Zastupitelstvo, rada, kontrolní výbor, právní
oddělení úřadu i komise pro děti a mládež hledaly způsob, jak se vhodně vypořádat s případem sdružení S dětmi a pro děti, které pro rok
2010 získalo od minulého zastupitelstva města
grant na základě částečně nepravdivých údajů
o počtu členů a nepředložilo dostatečně průkazné vyúčtování.

• Město vyplatilo poslední 17tisícový příspěvek na tlakovou kanalizační přípojku a do budoucna rozhodnutím zastupitelstva tyto příspěvky soukromým stavebníkům zrušilo.

• Na radnici proběhlo velké jednání starostů
obcí Poberouní se zástupci ministerstva dopravy, SŽDC, projekční firmy SUDOP a ROPIDu
o rekonstrukci železniční tratě Praha-Beroun
plánované na roky 2013–2015.

• Černošice získaly od Ministerstva pro místní
rozvoj dotaci 600 tis. Kč na rekonstrukci Puškinovy ulice; žádost o dotaci na rekonstrukci
Rumunské přijata nebyla.

• Výběrové řízení na vedoucího Odboru územního plánování a stavebního řádu vyhrála Ing.
Helena Ušiaková; vedoucím Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na pracovišti Praha se stal
Mgr. Jan Matoušek.
• Město se rozhodlo využít služeb advokátky
ke své obhajobě ve sporu s bratry Petelíkovými
o náhradu za neprovedené investiční akce v lokalitě Lada z minulého desetiletí.
• Pracovníci městského úřadu prošli všechny
ulice města, aby zapsali stav městského mobiliáře (koše, lavičky aj.), prověřili označení ulic
jejich názvy, navrhli úkoly pro Technické služby,
zaznamenali nepovolený výskyt odstavených
vraků automobilů aj..

• Rada města po výhradách nájemníků ke
špatnému stavu městských bytů souhlasila
s tím, že se v nich nebude zvyšovat nájemné.

• Městská policie od 1. září již nebude muset „potupně“ označovat, kde měří rychlost;
v Černošicích zřejmě zrušíme zónu 40 km/h
a o to přísněji se bude hlídat dodržování padesátky…
• Mateřská školka Vápenice již má téměř hotovou hrubou stavbu; začali jsme s výběrem
interiérového architekta pro zpracování studie
vybavení a přípravu zadávacích podmínek pro
výběrové řízení na dodavatele nábytku; náklady budou hrazeny zřejmě opět z úvěru; otevření školky se předběžně předpokládá na říjen
nebo listopad.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Jsme partnerem projektů občanských sdružení
Farmářské trhy
Každé sudé sobotní dopoledne se v prostoru
vedle hotelu Kazín konají farmářské trhy. Občanské sdružení TAK, které je jejich pořadatelem,
využilo možnosti požádat o dotaci z fondu MŽP

FOTO: Kristýna Petrová
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a město Černošice se stalo partnerem tohoto
projektu. V tuto chvíli již víme, že dotace byla přidělena a příslušné smlouvy mezi městem a sdružením jsou podepsány. Občanskému sdružení
děkuji za vítanou iniciativu, gratuluji k přidělené
dotaci a těším se na viděnou v sobotu mezi stánky J.
Rekultivace dětského hřiště
Jsme rovněž partnerem projektu, s nímž nás
oslovilo občanské sdružení Tam-Tam Mraveniště
a jehož cílem je rekultivovat malý městský pozemek na křižovatce ulic Klatovská a Sušická, kde
je dnes zanedbané hřišťátko. Projekt počítá s výměnou oplocení, odstraněním starých herních
prvků a instalací nových prvků (houpačka, malá
fotbalová branka, pískoviště), laviček a odpadkového koše, úpravou stávajícího ohniště a drobnými úpravami zeleně. Věříme, že i žádost sdružení

FOTO: Dana Jakešová

Tam-Tam Mraveniště o dotaci bude úspěšná
a v klidné části města vznikne sice malé, ale příjemné místo pro všechny generace.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

z radnice

Má starosta dělat, nebo být vidět?
Ideálně asi obojí. Pro občany i pro starostu je
důležitý osobní kontakt. Pro mne je také důležité zažít a zhodnotit společenské či kulturní
akce, o jejichž konání, organizaci či financování v určitém rozsahu spolurozhoduji. V prvních
měsících ve vedení města ale bylo těžiště naší
práce v systémových věcech v pozadí, které jsou klíčové pro budoucí úspěšnost všeho
ostatního. Hasili jsme řadu starších požárů a vymetali kostlivce, řešili propad příspěvku státu
na výkon státní správy, měnili systém fungování
úřadu a některé procesy, rozjížděli novou podobu Informačního listu, vybírali nové pracovníky
na důležité pozice, sestavovali rozpočet, jednali
s klíčovými dodavateli služeb s cílem snížit náklady, zahájili jsme jednání s důležitými partnery
soukromými (developery, majiteli pozemků, majitelem Centra Vráž aj.) i institucionálními (Česká
pošta, České dráhy, SŽDC, Krajský úřad, Povodí Vltavy aj.).
Tato intenzivní práce zčásti nebyla zvenku
moc vidět a moc vidět jsme nebyli ani my –
místo společenských akcí jsme totiž seděli na
jednáních nebo u svých počítačů. Přes den nejčastěji následuje jedno jednání za druhým, desítky emailů přicházejí na řadu až po večerním
návratu domů. Když má schůzi Rada města, zastupitelstvo, investiční komise nebo jiná pracovní skupina, tj. cca 4–5x do měsíce, táhneme to
až k půlnoci, někdy přes. (Pro úplnost – ve své
firmě jsem nejčastěji tak den, den a půl v týdnu,
ale i tam dost řeším černošické záležitosti, a navíc to více než kompenzuje jedna „směna“ starostování o víkendech; koneckonců i tento text
píši v sobotu ráno). Nevytahuji se pracovitostí,
nestěžuji si – baví mne to a naplňuje. Chci jen
získat pochopení u těch, kteří se pozastavili nad
tím, že jsem některé společenské „povinnosti“
starosty zatím vynechával. Během zimy a začátku jara jsem stačil mokropeský masopust a setkání s hosty z partnerských měst z Německa
a Polska, ale například v době májových slav-

ností jsem byl se svojí rodinou mimo Černošice.
Zatím jen v plánu mám setkat se postupně se
zástupci dalších místních uměleckých spolků,
sportovních klubů i soukromých školek, s našimi významnými podnikateli, skauty, sokoly
a s dalšími aktivními spoluobčany, pozdravit jubilanty v DPS, zúčastnit se vítání občánků.
Dobrou zprávou je, že po intenzivním záběru
prvního půlroku řada věcí opravdu začíná fungovat, a tak poslední dobou začíná být času
přece jen malinko více. Součástí kvalitního
života v malém městě i dobré práce starosty
určitě je i to, abychom se znali a potkávali, společně slavili významné události a prožívali kulturní a společenské akce. Během května jsem
navštívil dobrovolné hasiče, městské policisty,
učitelský sbor na základní škole. Na úřad přišly čtyři třídy "páťáků", kteří tam tradičně chodí
vyzvídat, jak to tam vypadá a k čemu máme starostu. S mnohými z Vás jsme se viděli na velmi
úspěšné oslavě 80. narozenin naší mokropeské školy, jazzovém festivalu, na konci května na
Noci kostelů, začátkem června se uvidíme na
přivítání průvodu krále Karla IV... Děkuji všem,
kteří jako organizátoři, účinkující nebo hosté
a diváci k našemu společnému kvalitnímu a zajímavému životu v Černošicích přispívají.
S přáním hezkého začátku léta
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Na přejezdech
bezpečně
Když byly v květnu na návštěvě úřadu děti
ze základní školy a řeč přišla na územní
plán a na to, co která barva v něm znamená, všimlo si jedno z dětí, že barva hřbitovů
a kolejí je stejná – fialová.
V Černošicích máme v intravilánu města čtyři železniční přejezdy a pravděpodobně každý z nás se občas
(a někdo častěji) nechová tak, jak by měl – dobíháme
vlak, který „prostě musíme stihnout“ anebo přejíždíme
koleje, ačkoliv už bliká červená. Abychom se alespoň
jednou za rok zamysleli nad tím, že v takových chvílích
jde o mnohem víc než o pokutu, byl 25. červen vyhlášen evropským dnem bezpečných přejezdů.
Řešením by určitě bylo častější využívání podchodů, ale všichni víme, že to nejsou místa právě příjemná
– počmárané zdi, počůrané rohy a absence bezbariérového zařízení způsobují, že je lidé zkrátka nevyužívají dostatečně.
Oslovili jsme proto dva umělce – Davida Böhma
a Jiřího Frantu – s nápadem něco s těmi podchody
udělat a zrodil se projekt s pracovním názvem Hlavy.
Projektu, který proběhne v pátek 24. 6., se pod vedením obou umělců zúčastní děti a zapojit se mohou
i náhodní kolemjdoucí. Váhám, zda o připravované
akci prozrazovat více, protože sama nevím, jak to
všechno dopadne…koneckonců přijďte se podívat,
cože to v černošickém podchodu bude vznikat.
Pochopitelně souběžně probíhají intenzivní jednání
s projektanty firmy SUDOP Praha, a. s., s Českými
drahami, a. s. i SŽDC o rekonstrukci trati Praha-Beroun, která by měla mj. snížit poruchovost zabezpečovacího zařízení a umožnit bezbariérový přístup na
nástupiště.
Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Víte, že… každý železniční přejezd má své číslo,
které je umístěno na zadní straně výstražného kříže, ty černošické směrem od Radotína jsou očíslovány P264, P265, P266 a P267. V případě nebezpečí na přejezdu oznamte toto číslo na telefon
112 nebo 150.

Nové dopravní řešení ve Střední ulici
Všichni občané, zvláště pak řidiči, kteří využívají Střední ulici ať již proto, že v ní bydlí, anebo
vozí své ratolesti do školky či základní umělecké školy, nebo jí jen tak projíždějí, se dozajista
setkali s nově osazenými dopravními značkami.
Pro některé jsou vítaným nástrojem pro zklidnění provozu, jinými jsou považovány za nadbytečné. V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí
ulice Střední se její dopravní řešení mnohokrát
diskutovalo s občany bydlícími ve Střední ulici
nebo v ulicích navazujících, ale i s odborníky
z oblasti dopravního inženýrství, Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru apod.
Z několika jednání vzešel návrh dopravního
řešení, který byl schválen potřebnými institucemi a nakonec byl také zrealizován. Účelem
dopravního řešení bylo zklidnění provozu v ulici
Střední tak, aby nemohla sloužit pro průjezd
automobilů mezi dvěma částmi našeho města, ale naopak, aby sloužila co nejvíce občanům, kteří v ní bydlí, a pěším, kteří ji využívají
při cestě z Černošic do Mokropes nebo nao-

pak. Zároveň však bylo nutné dopravní řešení
navrhnout tak, aby bylo pro většinu rezidentů
přijatelné a nepovažovali ho za příliš šikanózní.
Několik navržených variant např. počítalo se
systémem navzájem protilehlých jednosměrek
v úsecích od kolmých ulic na ulici Dr. Janského. Nakonec byla zvolena kompromisní varianta zohledňující všechny uváděné pozitivní
i negativní aspekty.
První zrekonstruovaný úsek Střední ulice
od Školní po Gorkého je obousměrný, je také
obytnou zónou, ve které je zákonem omezeno parkování pouze na k tomu vyhrazených
místech označených svislým a vodorovným
dopravním značením, rychlost je omezena na
30 km/h, řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti,
neboť chodci se mohou pohybovat ve vozovce
výjezd a vjezd a do obytné zóny zpomalují vodorovné retardéry doplněné o veřejné osvětlení. Zpomalení rychlosti a tím i zvýšení bezpečnosti podporují také dva „mysy“. Navazující
ulice Gorkého je jednosměrná a umožňuje od-

vedení provozu ze Střední ulice zpět na hlavní
ulici Dr. Janského.
Druhá část druhého zrekonstruovaného
úseku od Mládežnické po Gogolovu ulici je
obousměrná bez zpomalovacích prvků, aby
umožnila průjezd z obou směrů k základní
umělecké škole. Od Gogolovy ulice po Čajkovského ulici je jednosměrná s dvěma „mysy“
a vymezenými parkovacími plochami. Začátek
Střední ulice od Vrážské, který nebyl rekonstruován, zůstal jednosměrný zejména z důvodu nevyhovujících rozhledových parametrů
v křižovatce s Vrážskou ulicí.
Jsme si vědomi toho, že nikdy nemohou být
s navrženým řešením spokojeni všichni občané, ale věříme, že konsenzus, který byl při
projednávání dopravního řešení nalezen, je pro
většinu občanů přijatelný a přispěl ke zklidnění
provozu ve Střední ulici.
Jiří Jiránek
vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz
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Možnost dodatečného povolení „černých staveb“
Stavby provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného
stavebním zákonem (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas,
souhlas s provedením ohlášené stavby) nebo v rozporu s vydaným rozhodnutím je
možné dodatečně povolit pouze za určitých podmínek.
U terénních úprav a u reklamních zařízení se postupuje podobně. Vydané dodatečné povolení
potom nahrazuje územní rozhodnutí.
Při dodatečném povolení musí stavebník prokázat, že:
• stavba není umístěna v rozporu s územně
plánovací dokumentací (zejména s územním
plánem a regulačním plánem) a s územním
opatřením o stavební uzávěře;
• stavba není provedena na pozemku, kde to
zvláštní právní předpis zakazuje (např. v některých ochranných pásmech, v aktivní zóně zátopového území, na lesních pozemcích atd.);
• stavba není v rozporu s obecnými požadavky
na výstavbu (např. odstupy staveb, šířky veřejných prostranství, podmínky pro pozemky
staveb pro bydlení, technické požadavky na
stavby, bezbariérové užívání stavby) nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním
předpisem.
To, že stavba není v rozporu s výše uvedenými
požadavky, se prokazuje zejména ve zpracova-

né projektové dokumentaci a doložením souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Pokud
stavebník neprokáže, že stavba není v rozporu
s výše uvedenými požadavky, stavbu nelze dodatečně povolit.
Stavebník musí o dodatečné povolení požádat
a předložit podklady ve stejném rozsahu jako
k žádosti o stavební povolení.
Žádost o dodatečné povolení musí obsahovat
obecné náležitosti (jméno a adresa žadatele,
údaje o zastupování), základní údaje o požadovaném záměru (účel stavby, využití stavby, kapacitu, údaje o provozu) a údaje o pozemcích a stavbách (čísla pozemků podle katastru nemovitostí,
číslo listu vlastnictví).
K žádosti stavebník připojí doklady o vlastnictví, projektovou dokumentaci, plán kontrolních
prohlídek stavby a stanoviska dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Formulář pro podání žádosti o dodatečné povolení
je k dispozici na internetových stránkách města
Černošice v sekci formuláře – Odbor územního
plánování a stavebního řádu – Žádost o dodateč-

Skatepark – jak dál?
Mnozí z vás zřejmě zaregistrovali diskuse
kolem skateparku v Mokropsech. Jeho provoz poskytuje desítkám mladých možnost
trávit volný čas dle svých představ. Naopak
lidem žijícím v blízkosti parku trávit volné
chvíle v klidu svých domovů často znemožňuje. To, co vadí nejvíce, je hluk a neregulovaný provoz.
Proběhlo několik schůzek mezi zástupci
města a představiteli občanských sdružení,
kteří zastupují jak místní obyvatele, tak skejťáky (30. 3., 6. 4. a 11. 5.), přičemž dubnová schůzka proběhla přímo ve skateparku.
V současné době posuzujeme návrh
firmy Mystic Constructions, s. r. o., která
park stavěla, na opravu a odhlučnění jednotlivých prvků a dle finančních možností
města proběhnou potřebné zásahy. V této
souvislosti velmi oceňuji iniciativu skejťáků
vypsat veřejnou sbírku na odhlučnění par-

ku, protože peníze v rozpočtu města na toto
letos nejsou. Za to děkuji!
Následně proběhne „férové“ měření hluku, tzn. při standardním počtu jezdců a s jejich vědomím a na jeho základě navrhne
akustik odhlučnění areálu.
Město zpracuje a na místě vyvěsí provozní řád. Dle možností bude park oplocen
a vybaven monitorovacím zařízením.
Na topoly ve skateparku jsme si nechali
udělat odborný posudek, na jehož základě
bude proveden bezpečnostní prořez.
Závody plánované na prázdniny budou
po dohodě s organizátory pouze jednodenní a nikoli dvoudenní, jak bylo původně plánováno, a organizátoři budou město
včas informovat o přesném datu a časovém
rozvrhu závodů.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

né povolení (http://www.mestocernosice.cz/
formulare-a-letaky/formulare/).
V řízení o dodatečném povolení potom postupuje stavební úřad podobně jako při normálním
stavebním řízení. V případě, že nebudou stavba,
terénní úprava nebo reklamní zařízení provedené
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu
dodatečně povoleny, nařídí stavební úřad jejich
odstranění.
Přílohy k žádosti o dodatečné povolení se liší
podle druhu stavby a podle konkrétního umístění
stavby. Vyplnění žádosti a úplnost potřebných příloh je možné zkonzultovat s referenty stavebního
úřadu v kancelářích Odboru územního plánování
a stavebního řádu, MěÚ Černošice, Riegrova
1209, Černošice v úřední hodiny (pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00).
Stavební úřad upozorňuje, že provádění
stavby, terénní úpravy a reklamního zařízení
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se považuje za spáchání přestupku proti
stavebnímu řádu popř. za spáchání správního
deliktu. Za přestupek i za správní delikt lze podle stavebního zákona uložit pokutu až do výše
2.000.000 Kč.
Helena Ušiaková
vedoucí Odboru územního plánování
helena.usiakova@mestocernosice.cz

Pronájem prostor
v Domu s pečovatelskou službou
Město Černošice nabízí k pronájmu
společenskou místnost (90 m2) v Domě
s pečovatelskou službou, Vrážská 1805,
Černošice. Místnost je možné pronajmout i s příslušenstvím: internet, data
projektor, klavír, TV, DVD přehrávač.
Ceník:
1. Nájem pro neziskové organizace působící
v Černošicích (vč. politických stran a hnutí)
• První započatá hodina 100 Kč
• Každá další započatá hodina 50 Kč
2. Nájem pro neziskové organizace působící
mimo město Černošice
(vč. politických stran a hnutí)
• První započatá hodina 200 Kč
• Každá další započatá hodina 100 Kč
3. Nájem pro komerční účely
• První započatá hodina 500 Kč
• Každá další započatá hodina 250 Kč

Kontakt: p. Miroslav Strejček
Telefon: 251 177 561, 251 641 240
Mobil: 608 513 111
E-mail: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

Skatepark – veřejná sbírka
Občanské sdružení Skate Černošice vypisuje podle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů veřejnou sbírku „Silence Skate“. Účelem sbírky je shromáždění finančních
prostředků, které budou použity výhradně na odhlučnění skateparku
v Mokropsech.
Pokud nás chcete v našem úsilí o zachování skateparku na břehu Berounky podpořit a zároveň respektujete námitky občanů bydlících v jeho
blízkosti, můžete jakýkoliv finanční příspěvek převést na bankovní účet
Občanského sdružení Skate Černošice se sídlem Dr. Janského 435,
25228 Černošice, IČO - 0022904689, nebo předat hotovost proti příjmovému dokladu pokladníkovi sdružení panu Dominikovi Vackovi.
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Sbírka bude ukončena 31. 12. 2011. Vaše osobní údaje a výše konkrétního příspěvku nebude zveřejněna, pokud o to výslovně nepožádáte.
Garantem sbírky a účelovosti vynaložení finančních prostředků je paní
Veronika Linhartová – členka Komise školské a pro mládež.

č. ú.: 2800114849/ kód banky 2010 /
var. symbol: 25228 / Fio banka
Za Vaši podporu dobré věci předem děkujeme
Za O. S. Skate Černošice Jiří Vošahlík – předseda sdružení
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Chcete začít podnikat a nevíte kde začít
aneb Vše o Jednotném kontaktním místě
Jednotné kontaktní místo funguje již více než rok při živnostenském úřadě
MěÚ Černošice v Podskalské ulici v Praze. Vzniklo jako informační centrum pro podnikatele v souvislosti s uzákoněním volného pohybu služeb v rámci Evropské unie.
Co prakticky volné poskytování služeb znamená by mohla popsat již více než stovka podnikatelů, která se od ledna loňského roku na pracovníky Jednotného kontaktního místa (JKM)
v Podskalské ulici obrátila se žádostí o pomoc
při realizaci svého záměru vyjet za hranice
České republiky a zkusit na vlastní kůži, jak se
podniká v jiné zemi.
Jak probíhá spolupráce podnikatele
a JKM?
Ačkoliv podnikatel může přijít osobně na
pracoviště JKM, většina dotazů je pokládána
e-mailem nebo telefonicky. Pracovník JKM
v první fázi analyzuje, o jaký typ poskytování
služeb se jedná, a zjistí informace o dané profesi v konkrétní zemi. Poté zpracuje písemný
projekt postupných kroků, které vedou k hladkému poskytnutí služby v zahraničí.
K získání informací pracovníci JKM využívají
svých kontaktů v celoevropské síti JKM, čerpají z internetových databází a zároveň využívají
podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, který je garantem projektu JKM v České republice. Zpracování odpovědi trvá maximálně týden,
záleží na složitosti konkrétního případu.
Čemu se chtějí čeští podnikatelé v zahraničí věnovat?
Nejčastěji se dotazy týkají profesí zedník, zámečník, tesař, elektrikář nebo kuchař. Objevují
se podnikatelé, kteří chtějí zjistit podmínky pro
provoz restaurace, pro poskytování pečovatelských služeb v rodinách nebo služeb v zemědělství. Zájem je o přípravné a pomocné práce
ve stavebnictví. Podnikatelé směřují především
do sousedních zemí, do Německa, Rakouska,
na Slovensko, oblíbená je i Anglie, Slovinsko
a Nizozemí.

Co je právě teď aktuální?
Od 1. 5. 2011 nastává důležitá změna v procesu přeshraničního poskytování služeb, které
přivítají především firmy, jež podnikají ve stavebnictví a vysílají své pracovníky do Německa
a Rakouska. Tímto dnem končí tzv. přechodné
období, při kterém bylo nutné pro vysílané pracovníky získat pracovní povolení. Těmto firmám
je JKM připraveno podat kompletní informace,
jak postupovat při vysílání pracovníků v nových
podmínkách.
JKM a podnikání v ČR
Vedle služeb pro podnikatele směřující do
zahraničí JKM ochotně poskytne informace
v angličtině i podnikatelům – cizincům, kteří
chtějí naopak zahájit podnikání v ČR.
JKM dále slouží jako kontaktní místo pro
tuzemské podnikatele, kteří se rozhodli působit v některé z mnoha oblastí služeb, pro
jejichž výkon nelze získat oprávnění na živnostenských úřadech. Chcete například působit
jako daňový poradce, auditor, autorizovaný architekt nebo inženýr, chcete vyrábět elektřinu
nebo si zřídit soukromé zdravotnické zařízení?
JKM nasměruje Vaše kroky správným směrem – zprostředkuje Vám podmínky pro získání oprávnění, předá Vám potřebné formuláře,
v případě Vašeho zájmu je doručí kompetentním úřadům.

Kontakt:
Jednotné kontaktní místo
e-mail: jkm@mestocernosice.cz
tel.: 221 982 210, 221 982 272
Ivana Jiroutová,
pracovnice JKM Černošice

SMS rozhlas
do kapsy
Napište SMS ve tvaru „SMS rozhlas“ na
telefonní číslo 777 081 532 a budete vždy
v obraze o dění ve městě. Pokud uvedete
i jméno své ulice, budete dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody pouze ve
vaší části města.
Příklady zpráv ze SMS rozhlasu:
• Přijďte s námi oslavit 80. výročí založení
ZŠ Černošice-Mokropsy – 12. 5. v 16
hodin.
• Ve dnech 13. a 14. 5. bude z důvodu
opravy silnice uzavřen železniční přejezd
v Mokropsech na ul. Dr. Janského.
• Zveme na pohádku Královna Koloběžka –
8. 5. od 16 hodin, Club Kino.
• 27. 5. bude od 7.45 do 14.30 přerušena
dodávka elektřiny v Husově ulici mezi ul.
Kolárova a Olbrachtova.

Prázdninový provoz
mateřských škol
1. 7.–22. 7. 2011 – MŠ Karlická
Kontakt: pí ředitelka Alena Janovská,
telefon: 251 642 433

22. 8.–31. 8. 2011 – MŠ Topolská
Kontakt: pí ředitelka Kateřina Mandová,
telefon: 251 642 185, 602 370 636
Do naplnění kapacity budou po dohodě
s ředitelkami přijímány předškolní děti
starší 4 let za cenu 300 Kč na den
(včetně stravy).
Informace o volných místech podají přímo
ředitelky škol na uvedených kontaktech.
Přihlášky se přijímají do 15. 6.

Nové kontejnery na bílé a barevné sklo
Doposud jsme v Černošicích měli na sklo jen 15 běžných kontejnerů
(objem 1,1 cbm), kam se házelo jak sklo bílé, tak i barevné. Za roztříděné sklo však obec získá zpět do svého rozpočtu více peněz. Proto
město stávající kontejnery nechalo vyměnit za tzv. zvony se spodním
výsypem (objem 1,55 cbm). Nově tak firma Rumpold nainstalovala 15
zelených zvonů na barevné sklo a 15 bílých zvonů na sklo bílé. Co do
objemu se kapacita kontejnerů na sklo více než zdvojnásobila.
A co do kterého kontejneru patří? „Barevné, tedy zelené zvony jsou
určeny na všechny druhy barevného skla a i pro sklo tabulové, ačkoliv
se může zdát, že je bílé. Složením však tabulové sklo patří do skla barevného. Do těchto zvonů ale určitě nepatří autosklo a sklo drátěné.
Důsledným tříděním bílého skla se dá dosáhnout vysoké kvality a pak
i následných úspor,“ popisuje Viktor Fous z firmy Rumpold.

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Dana Jakešová
editorka IL
redakce@mestocernosice.cz
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Ze 14. Rady města Černošice (4. 4. 2011)
Odbor investic a správy majetku
Rada města souhlasí s:
• nástavbou a stavebními úpravami RD č. p.
1675 v Kyjevské ul. za předpokladu, že nedojde ke změně zastavěné plochy, pouze ke
zvýšení stavby;
• propojením bytových jednotek D a E v bytovém
domě č. p. 1062 v Riegrově ulici;
• stavbou kůlny na pozemku parc. č. 2917/139
v Brusinkové ul. za podmínky scelení pozemků
parc. č. 2917/139 a 2917/140, aby mohla být
kůlna stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní;
• změnou užívání kanalizační přípojky pro dům
č. p. 1010 v Radotínské ulici na kanalizační řad;
• úpravami venkovního vedení NN v Komenského ul.;
• stavbou RD na pozemku parc. č. 2756/12 (PK
386/2);
• změnou užívání RD č. p. 825 v Jiráskově ul.
na předškolní zařízení podle předložené dokumentace, protože územní plán umožňuje
využití rodinného domu v této lokalitě pro mateřskou školku. Rada města bere na vědomí
doručenou žádost ze dne 4. 4. 2011 o zákaz
činnosti jazykové školky a konstatuje, že není
v pravomoci rady činnost zakázat;
• stavebními úpravami rekreační chaty č. e. 733
v osadě Slunečná;
• s přístavbou a stavebními úpravami rekreační
chaty č. e. 833 v osadě Slunečná;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 1934 a parc. č. 1936 ve vlastnictví města
Černošice za 1.000 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 1984 (ul. Lidická) ve vlastnictví města Černošice za 3.000 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2702/20 (Kladenská ul.) ve vlastnictví města Černošice za 500 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 2077/1, parc. č. 2077/2, parc. č. 2249/1
a parc. č. 2249/11 ve vlastnictví města Černošice za 9.300 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na
kabelové vedení na pozemcích parc. č. 981/3,
parc. č. 948 a č. 646/1 (PK) ve vlastnictví
města Černošice za 107.200 Kč;
• uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků
parc. č. 6209/3, parc. č. 6211/23 a parc.
č. 4377 zapsaných u KÚ pro Středočeský
kraj pro obec Černošice Povodí Vltavy, s. p. za
účelem zřízení dočasné komunikace zpřístupňující koryto řeky v souvislosti s rekonstrukcí
černošického jezu;
• aby žadatelé na vlastní náklady upravit povrch
v části ulice Bezejmenné podle návrhu.
Rada města nesouhlasí s:
• provedením 12 hlubinných vrtů o hl. 100 m
pro tepelná čerpadla na parc. č. 1691/13 ;
• terénními úpravami na pozemku parc.
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č. 2288 v ulici Na Marsu z důvodu překročení zastavěnosti a ukládá OÚPSŘ prověřit
legálnost stavebních aktivit na pozemku žadatelů;
• s terénními úpravami na pozemku parc.
č. 2290 v ulici Na Marsu z důvodu překročení zastavěnosti a ukládá OÚPSŘ prověřit
legálnost stavebních aktivit na pozemku žadatelů;
• dočasnou stavbou oplocení pozemků parc.
č. 5125/2, 5125/3, 5125/67, 5125/69,
5125/89, 5125/105, 5125/108, 5125/109
mezi ulicemi Dr. Janského a Topolskou;
• změnou využití pozemku parc. č. 2637/4
z ostatní plochy – ostatní komunikace na
zahradu ani s jeho scelením s pozemkem
parc. č. 2635/1 z důvodu rozporu záměru
s platným územním plánem, podle něhož je
využití pozemku parc. č. 2637/4 jako komunikace a ukládá OÚPSŘ prověřit legálnost
staveb plnostěnných uličních oplocení;
• prodejem částí pozemků parc. č. 4271/25,
parc. č. 4271/27 a parc. č. 4271/39
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za účelem vybudování
centra automobilových služeb;
• s prominutím nájemného Sdružení s dětmi
a pro děti za užívání pronajatého nebytového
prostoru;
• s překopem Madridské ulice pro uložení
zemního vedení NN a požaduje provedení
stavby bezvýkopovou technologií.
Rada města bere na vědomí informace:
• o špatném stavu rozvodů vody a odpadů
v bytě v domě č. p. 259 (Karlštejnská ul.)
a vybírá nejnižší nabídku pana J. Lukáše na
provedení prací pro odstranění havarijního
stavu za 19.500 Kč;
• o možnosti návrhu nového dopravního řešení v okolí ZŠ Mokropsy a ukládá Odboru
dopravy prověřit možnost obousměrného
provozu v ulici K Lesíku za předpokladu zřízení trasy autobusové školní linky touto ulicí
a následně ulicí Školní směrem k železniční
trati. Odboru investic ukládá v návaznosti
na zjištění OD zadat vypracování jednoduchého projektu dopravního řešení v okolí
ZŠ Mokropsy zohledňujícího zrušení jednosměrného provozu v ulici K Lesíku, zřízení
nových parkovacích ploch mezi ul. K Lesíku
a Na Vápenici a zřízení přechodu pro chodce v křižovatce ulic Školní a K Lesíku;
• o průběhu schůzky s projekční kanceláří
BOHEMIATEL, s. r. o., jejímž účelem byla
úprava trasy vedení chrániček pro optické
kabely v ulicích Komenského, Pod Horkou
a Riegrova tak, aby jejich trasa nekolidovala
s vodotečí v ul. Komenského a Pod Horkou,
i o účelu pokládky těchto chrániček;
• o možnostech zřízení metropolitní sítě a konstatuje, že v současné době není na její realizaci dostatek finančních prostředků v rozpočtu města.
• Rada města konstatuje, že nemá v současné
době k dispozici žádný volný byt vhodný pro
žadatele a ukládá Odboru investic nabídnout
žadateli volný byt v DPS.
• Rada města trvá na svém usnesení 2.1.21,

přijatém na 10. schůzi rady (7. 3. 2011), neprodávat pozemky PK 172/13 a PK 193/1 (ul.
Karlická) oba v obci a k. ú. Černošice.
Finanční odbor
• Rada města schvaluje vyřazení zastaralého,
opotřebovaného, poškozeného, nefunkčního,
ztraceného a nepoužitelného majetku z evidence pracoviště Praha a Černošice v celkové
výši 247.058,70 Kč.
Rada města souhlasí s návrhem Finančního
odboru na zaplacení pokuty:
• Č. j. MEUC-000979/2011 v 10 splátkách,
tj. 10 x 2.600 Kč;
• Č. j. MEUC-005674/2010 v 10 splátkách,
tj. 10 x 2.600 Kč;
• Č. j. MEUC-056641/2010 v 10 splátkách,
tj. 10 x 2.600 Kč;
• Č. j. MEUC-011001/2010 v 11 splátkách,
tj. 11 x 1.000 Kč;
• Č. j. MEUC-004843/2010 v 10 splátkách,
tj. 10 x 2.600 Kč.
• Výběrové řízení na úvěr – MŠ Pod Ptáčnicí
– Rada města hodnotí jako nejlepší nabídku
od ČS, a. s., a ukládá FO předložit úvěrovou
smlouvu dle nejlepší nabídky nejbližšímu jednání zastupitelstva.
• Výběrové řízení na přefinancování současného
úvěrového portfolia města Černošice – Rada
města hodnotí jako nejlepší nabídku od ČS,
a. s., a ukládá FO předložit novou úvěrovou
smlouvu dle nejlepší nabídky nejbližšímu jednání zastupitelstva.
Odbor kancelář starosty
• MŠ Topolská – stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání – Rada města bere na vědomí výši školného v MŠ Topolská stanoveného
s platností od 1. 9. 2011 na částku 1.300 Kč.
Odbor informatiky
• Pořízení UPS pro technologické centrum
v souvislosti se zrušenou částí 003 veřejné
zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP
Černošice I-III“.
• Rada města souhlasí s pořízením UPS pro
technologické centrum na základě výběrového řízení realizovaného prostřednictvím
elektronického tržiště s kritériem nejnižší
ceny, kde nejnižší nabídku z celkem 5 nabídek splňujících výběrová kritéria (vč. záruky 60 měsíců, dopravy na místo a montáže) splnila firma Polysoft, s. r. o., za cenu
64.831,20 Kč vč. DPH.
Různé
• Rada města nesouhlasí se záměrem pí Balákové na zřízení provozovny na výkup železa
vzhledem k tomu, že sběr kovů v současné
době ve městě zajišťuje Sdružení dobrovolných hasičů.
• Rada města souhlasí se záměrem vyhlásit
výběrové řízení na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na nákup elektrické
energie a plynu formou centrálního zadavatele (tj. společně s organizacemi zřízenými
městem) s využitím elektronické aukce.
• Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Černošice a ZŠ Dobřichovice
o dodávce obědů pro klienty Pečovatelské
služby Černošice v ceně 55 Kč/ks.

z radnice

Z 15. schůze Rady města Černošice ze dne 18. 4. 2011
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města jmenuje:
• s účinností od 19. 4. 2011 Ing. Ušiakovou vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Černošice;
• s účinností od 5. 5. 2011 Mgr. Matouška vedoucím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Černošice.
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
• Rada města souhlasí se vznikem nové MŠ
a se zněním zřizovací listiny a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřizovací listinu Mateřské školy Vápenice se sídlem
Černošice, Pod Ptáčnicí.
OBBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Revokace usnesení zastupitelstva města
z 14. 6. 2000 – finanční příspěvky na čerpadlo
občanům:
• Zastupitelstvo města Černošice usnesením č.
13/a ze dne 14. 6. 2000 schválilo poskytování
finančního příspěvku ve výši 17.000 Kč na čerpadlo občanům v lokalitách, kde není možné
řešit odkanalizování nemovitostí gravitačně.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu zrušit
jeho usnesení č. 13/a ze dne 14. 6. 2000.
Rada města:
• bere na vědomí právní stanovisko k ropné
havárii Chýnice a souhlasí s podáním žaloby
na zaplacení částky ve výši 964.047,60 Kč
s příslušenstvím vůči původci ropné havárie
společnosti KOBRA TRANS, s. r. o., a vlastníku pozemku parc. č. 59/10 k. ú. Chýnice;
• vydává Nařízení č. 3/2011, kterým se vydává
Tržní řád;
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích
a doporučuje ji zastupitelstvu k vydání;
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2011, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku a doporučuje ji zastupitelstvu k vydání.
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí se:
• stavbou zastřešeného automobilového stání na
poz. parc. č. 3855 v osadě Zátoka radosti;
• stavbou části uličního oplocení pozemku parc.
č. 1576 v Dobřichovické ul.;
• stavbou domovní čističky odpadních vod na
pozemku parc. č. 3970 v oblasti Habřiny jako
se stavbou dočasnou do doby, než bude technicky možné objekt napojit na stoku splaškové
kanalizace;
• nástavbou RD č. p. 221 v Poštovní ul.;
• dělením a následným scelováním pozemků
parc. č. 4178/1 a 4178/2 v oblasti Na Pískách podle předloženého grafického vyjádření
záměru;
• odkoupením 3 sloupů v Mostecké ul. za
3.012 Kč, 3 sloupů v Plzeňské ul. za 2.745 Kč,
1 sloupu v Jasmínové ul. za 1.354 Kč, 24 sloupů ve Slunečné ul. za 15.576 Kč a 4 sloupů
v Husově ul. za 11.216 Kč z důvodu zachování
funkčního vedení veřejného osvětlení;

• s navrženým řešením úprav pozemku veřejného prostranství v ul. Dr. Janského, před RD
č. p. 600;
• nabídkou Ing. Fialy – projekty na vypracování úpravy dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí na intenzifikaci ČOV Černošice za
cenu 33.000 Kč bez DPH;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc. č. 4727/6
a parc. č. 4884 ve vlastnictví města Černošice
za 1.600 Kč;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica O2 Czech Republic na vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.
č. 4314/2, parc. č. 4319 parc. č. 4320 ve
vlastnictví města Černošice za 3.300 Kč.

• Č. j. MEUC-049412/2010 a MEUC019548/2010 v 10 splátkách, tj. 10 x
1.700 Kč;
• Č. j. MEUC-009619/2011 v 11 splátkách, tj.
11 x 1.000 Kč;
• Č. j. MEUC-010670/2011 v 9 splátkách, tj.
9 x 2.000 Kč;
• Č. j. MEUC-011043/2011 v 10 splátkách, tj.
10 x 2.600 Kč.

Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 2243/47 v Sušické ulici:
• Rada města trvá na svém předchozím usnesení
3.1.10 přijatém na 6. schůzi (17. 1. 2011) z důvodu nesouladu záměru s platným územním
plánem a ukládá MPČ namátkově prověřovat,
zda nedochází na pozemku sloužícím pro obratiště v Sušické ulici k parkování vozidel, kterým
by byly porušovány platné právní předpisy.

• Rada města projednala závěrečný účet za
rok 2010 a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.

Rada města:
• schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 17.000
Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k RD č. p. 334 ve Vrážské ul.;
• nevybírá žádnou nabídku na dodávku a instalaci informativního měřiče rychlosti vozidel v Dobřichovické ulici a odkládá své rozhodnutí;
• vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti
Novaprojekt – Ing. Novák na zpracování projektové dokumentace pro druhou etapu projektových prací v objektu ZŠ týkající se venkovní přístavby skladového objektu a vnitřních
dispozičních úprav zázemí kuchyně za cenu
43.100 Kč;
• vybírá pro opravy výtluků a nerovností ve
zpevněných místních komunikacích Stavební
společnost Šlehofer, s.r.o., jejíž nabídka v podobě jednotkových cen byla pro dva modelové příklady rekonstrukce komunikace (oprava
výtluku včetně a bez štěrkového podloží) nejlevnější;
• bere na vědomí žádost obyvatel o vyjádření
a nápravu špatného stavu komunikací v lokalitě Nad Statkem, Jižní a navazující části ulice Komenského a konstatuje, že vzhledem
k velké finanční náročnosti oprav poničených
komunikací nemá pro zajištění rekonstrukce
finanční prostředky;
• bere na vědomí žádost o uznání vlastnického práva k přisloučené parcele
č. parc. PK 716/1 v obci a k. ú. Černošice zaps. na listu vlastnictví č. 1285 a ukládá právnímu oddělení požádat Katastrální
úřad o vysvětlení stávajícího zápisu v KN.
FINAČNÍ ODBOR
Rada města souhlasí s návrhem FO na zaplacení pokuty:
• Č. j. MEUC-008309/2011 v 11 splátkách, tj.
11 x 1.000 Kč;

Rada města souhlasí s:
• novou verzí formuláře pro objednávku vyvěšení
plakátů na plakátovací plochy města dle přílohy a ukládá Odboru kultury zajistit vyvěšování
plakátů vždy v úterý a ve čtvrtek;
• předloženým návrhem rozpočtového opatření
č. 1/2011.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s:
• zaplacením nákladů právní pomoci v rámci přípravy projektu Technologického centra ve výši
27 tis. Kč + DPH;
• prodloužením licencí zálohovacího systému
prostřednictvím elektronického tržiště s kritériem nejnižší ceny a vybírá nejnižší nabídku
firmy ACom cz, s. r. o., ve výši 36.300 Kč
+ DPH.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Rada města
• souhlasí s návrhem komise pro ŽP na novou
formu vítání občánků;
• ukládá TS předložit nabídky na seřízení a přetěsnění motoru nákladního vozu Avia;
• souhlasí s nákupem 30 ks odpadkových košů
a vybírá nabídku Komunální techniky, s. r. o.,
za 28.440 Kč;
• souhlasí s prodejem nákladního valníkového
přívěsu Vario za cenu nejméně 25.000 Kč;
• souhlasí s přesunem částky 50.000 Kč z kapitoly rozpočtu 3745 – zeleň, pol. 5139 nákup
materiálu na pol. 5137 drobný majetek pro nákup 2 ks křovinořezů;
• souhlasí s nákupem 1 ks profesionálního křovinořezu Stihl FS 410-CE – 20.400 Kč a 1 ks
profesionálního křovinořezu Stihl FS 460
C-EM – 24.700 Kč.
RŮZNÉ
Rada města:
• bere na vědomí informaci starosty o možnosti
společného VŘ na dodávky energií a preferuje
samostatný postup města Černošice a jeho
zřízených subjektů;
• bere na vědomí nabídku na nákup nebytového prostoru A1 – kulturní sál, Mokropeská
2027, Černošice, dle smlouvy o některých
vzájemných vztazích mezi městem Černošice
a IBS – ROKAL;
• bere na vědomí informaci místostarostky
o jednání s majitelem o provozu stánku s občerstvením na městské pláži; bere na vědomí petici za zrušení stánku na městské pláži
9

z radnice
a ukládá OÚPSŘ předložit radě stanovisko
ohledně legálnosti umístění a provozu stánku;
• souhlasí s nabídkou poradenských služeb
tzv. due diligence v oblasti vodovodů a kanalizací předloženou firmou Mott McDonald
v ceně 20.000 Kč + DPH;
• ukládá Odboru dopravy prověřit možnost
obnovení autobusové zastávky na křižovatce
Javorové a Slunečné;

• bere na vědomí informaci o rozhodnutí sociální komise ve věci žádostí o výjimku z pravidel pro přijetí do MŠ;
• schvaluje úhradu autobusové dopravy na výlet pro seniory, a to do výše 7.000 Kč;
• bere na vědomí žádost o vyjádření a nápravu
špatného stavu komunikace Ke Skále a konstatuje, že vzhledem k velké finanční náročnosti oprav poničených komunikací nemá pro
zajištění rekonstrukce finanční prostředky;

• souhlasí s podáním žádosti MC Tam Tam
Mraveniště o dotaci na úpravu a vybavení
veřejného prostranství na pozemku č. parc.
2243/46 v majetku města v ulici Klatovská;
• na základě pověření zastupitelstva ukládá
právnímu oddělení prověřit smlouvu vztahující
se ke grantu přidělenému sdružení S dětmi
a pro děti na rok 2010 a zpracovat stanovisko
k případným nárokům města na vrácení části
nebo celého grantu.

Z 16. schůze Rady města Černošice ze dne 28. 4. 2011
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Námitka proti Návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Rada města Černošice, příslušná podle
stavebního zákona, uplatňuje za město Černošice, které se nachází v řešeném území, tuto
námitku proti Návrhu zásad územního rozvoje
Středočeského kraje: V grafické části Návrhu zásad územního rozvoje Středočeského

kraje není vymezena územní rezerva pro přeložku silnice II/115, která byla ve výkresu
Doprava v Územním plánu velkého územního
celku Pražského regionu na území města Černošice zakreslena jako územní rezerva pro
tunelový úsek přeložky silnice II/115. Město
Černošice požaduje tunelový úsek přeložky
silnice II/115 vymezit v Návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen Návrh ZÚR) alespoň jako územní rezervu. Území

dotčené námitkou je celé katastrální území
Černošice.
Místní referendum k vymezení tunelové
části přeložky silnice II/115 v územně plánovací dokumentaci
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení záměr uspořádání místního referenda
k otázce ponechání územní rezervy pro tunelové řešení obchvatu města Černošice v územním plánu města Černošice.

Ze 17. schůze Rady města Černošice ze dne 2. 5. 2011
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• přístavbou RD č.p. 2133;
• záměrem přístavby a nástavby hotelu Slánka;
• přístavbou RD č. p. 585 v Srbské ulici;
• stavbou STL plynové přípojky v Poštovní ul.
pro RD č. p. 216;
• stavbou parkovacího stání na pozemku parc.
č. 195/1 v ulici V Boroví;
• stavbou STL plynovodního řadu a STL plynové přípojky k rozestavěnému RD na pozemku
parc. č. 5125/4 v Dr. Janského;
• záměrem nového zastřešení garáže a zahradního sezení a s úpravou zpevněných ploch na
pozemku parc. č. 5691 v Topolské ul. při dodržení výšky hřebenu střechy garáže 4,5 m;
• odstraněním stavby pro rodinnou rekreaci
č. e. 422 ve Slunečné ul.;
• souhlasí se stavebními úpravami střechy RD
č. p. 836 v Husově ul.;
• s terénními úpravami a vybudováním zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 2290
a 2291 v ulici Na Marsu;
• změnou tvaru střechy v rámci již povolených
stavebních úprav RD č. p. 286 v ulici V Mýtě;
• zveřejněním záměru dalšího pronájmu nebytových prostor ve Slunečné ulici č. p. 627;
• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 1682/123 a parc. č. 1695/2 ve vlastnictví
města Černošice za 9.167 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na
kabelové vedení na pozemku parc. č. 396/8
ve vlastnictví města Černošice za 8.100 Kč.
Rada města nesouhlasí s:
• záměrem stavby RD na pozemku PK 212
v oblasti V Topolích z důvodu jeho nesouladu
s platným územním plánem a ukládá Odboru
investic prověřit zápis nových parcel KN na
místě původního pozemku PK 212;
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• stavebními úpravami nebytového objektu č. p.
507 za účelem změny v užívání jeho části na
dílnu pro tiskárnu a ukládá stavebnímu úřadu
prověřit, zda stavební úpravy objektu již nebyly
zahájeny či provedeny a zda je objekt užíván
v souladu s kolaudačním rozhodnutím;
• stavbou RD na pozemku parc. č. 3054/4 ve
Slunečné ulici;
• terénními úpravami a vybudováním zpevněných ploch na pozemku parc. č. 2289 v ulici
Na Marsu;
• vydáním dodatečného povolení nepovolené
stavby oplocení pozemku parc. č. 2704/32
v Chebské ulici z důvodu rozporu stavby s platným územním plánem a ukládá OÚPSŘ prověřit dodržování jím vydané výzvy k zastavení
prací na nepovolené stavbě oplocení, dále
zda je stavba RD prováděna podle stavebního
povolení a schválené projektové dokumentace
a zda byla ve stanovené lhůtě uhrazena pokuta ve správním řízení týkajícím se nepovolené
stavby oplocení;
• vydáním územního rozhodnutí na stavbu RD
na pozemcích parc. č. 3830/20, 3830/57
a 3830/58 v Habřinách.
Rada města:
• bere na vědomí jednotlivá nesouhlasná vyjádření nájemníků užívajících byty ve vlastnictví města ke zvýšení nájemného na částku 100,- Kč/
m2 a po zvážení ponechává výši nájemného v
bytech ve vlastnictví města s tzv. regulovaným
nájemným pro rok 2011 na úrovni roku 2010;
• vybírá nabídku p. Lukáše pro provedení demontáže stávající a výstavbu nové příčky mezi
kancelářemi v budově úřadu v Riegrově 1209
v ceně 9.500 Kč;
• schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
17.000 Kč žadatelce na vybudovanou tlakovou
kanalizační přípojku k RD č. p. 2195 – žádost
byla podána před rozhodnutím zastupitelstva
o zrušení poskytování příspěvku;

• se seznámila se 3 předloženými nabídkami
na rekonstrukci nezpevněných komunikací
se spoluúčastí občanů města – ulice Ostružinová (úsek Dobřichovická – Čapkova),
Berounská (slepá část), Na Ladech (úsek
Mokropeská – Jabloňová) a ukládá Odboru
investic posoudit předložené nabídky, stanovit předběžný odhad cen při různých způsobech rekonstrukce a předložit radě návrh
dalšího postupu.
ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Rada města souhlasí s:
• provedením druhé části opravy vozu VW Caravelle za cca 15.000 Kč;
• nákupem dýchacích přístrojů od společnosti
Dräger Safety, s. r. o., za 328.776,60 Kč.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města souhlasí s:
• předloženým souborem rozpočtových opatření č. 2/2011 a ukládá FO jeho realizaci;
• použitím zbytku výtěžku z provozování VHP
na akci přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany města.
ODBOR DOPRAVY
Rada města:
• souhlasí s návrhem nájemní smlouvy na
2 ks sloupů VO pro umístění reklam poutačů
ul. Vrážská č. CE 00220 a ul. Dobřichovická
č. CE 00193 pro firmu BTN Trade, s. r. o.;
• souhlasí s návrhem nájemní smlouvy na
6 ks sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklam. poutačů ul. Dobřichovická
(č. CE 00200), ul. Vrážská (bez číselného
označení u „Potravin Vávra“, ul. Vrážská
(č. CE 00228), ul. Radotínská (č. CE 00758,
Vrážská (č. CE 00609) a ul. Radotínská
(bez číselného označení) proti nemovitosti
čp. 51;
• schvaluje návrh a souhlasí s realizací malování kanceláří č. 133, 137, 106 a 107

z radnice
Odboru dopravy a Správního odboru firmou
Davelo, spol. s. r. o. za nabídkovou cenu
28.902 Kč bez DPH.
RŮZNÉ
Rada města:
• souhlasí s pořadníkem pro přidělení bytů
v DPS dle návrhu komise sociální a pro péči
o seniory;

• se seznámila se 3 vypracovanými posudky
stanovujícími cenu kulturního sálu a učeben
v Centru Vráž a pověřuje p. Kořínka, starostu města a p. Hradilka, člena Rady města
k dalšímu jednání s firmou IBS Rokal o snížení kupní ceny kulturního sálu a alternativně
o možnosti koupě učeben;
• ukládá kulturní komisi, aby nejpozději na
schůzi rady 15. 6. 2011 předložila analýzu

a návrh koncepce kultury pro město Černošice, a to zejména analýzu současného
stavu, koncepci pro budoucí období a návrh
konkrétních kroků a způsobu, jak doporučenou koncepci naplnit;
• pověřuje starostu podepsat dodatek č. 10
smlouvy s firmou Rumpold – P, s. r. o., na
zajištění svozu komunálního odpadu v roce
2011.

Ze 6. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28. 4. 2011
Nabídka na nákup kulturně-společenského
sálu v Centru Vráž
Zastupitelstvo města:
• pověřuje radu města zajištěním ocenění kulturního sálu a učeben;
• nepřijímá nabídku IBS Rokal předloženou
dne 23. 4. 2011 na koupi kulturního sálu
a ukládá radě jednat o snížení kupní ceny
kulturního sálu a alternativně o možnosti
koupě učeben;
• deklaruje svoji připravenost posoudit možnost změny územního plánu v lokalitě Centra Vráž umožňující dodatečné povolení nepovolené stavby 5. nadzemního podlaží za
podmínky dalšího významného snížení kupní
ceny.
Zřízení mateřské školy
Zastupitelstvo města zřizuje příspěvkovou organizaci – mateřskou školu s názvem Mateřská
škola Černošice Vápenice, se sídlem Černošice Pod Ptáčnicí, okres Praha-západ; schvaluje
zřizovací listinu a ukládá Mgr. Louškovi zajistit
přidělení IČO a zápis MŠ do rejstříku škol.
Zastupitelstvo města:
• po projednání ruší své usnesení č. III/13/a)
z 11. zasedání konaného dne 14. 6. 2000;
• vydává
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích;

Názory zastupitelů
Je v Černošicích nějaký volný, dostatečně
velký prostor vhodný pro veřejný park s vybavením pro děti (lavičky, prolézačky, pískoviště, nějaké herní prvky pro větší děti…) a kde?
Jaký je váš názor na vybudování veřejného
parku?
● Daniela Göttelová (Věci
černošické): Jeden takový
pozemek je určitě pod mokropeskou základní školou,
bohužel nám však nepatří.
Vedení města již zahájilo jednání s jeho majiteli a všichni
věříme, že výsledkem bude
férová dohoda o převodu části pozemku na
město právě za účelem vybudování parku,
sportoviště, přístřešku pro výuku venku atd.
v blízkosti školy. Další vhodné a městské pozemky se nacházejí v prostoru před mokropeskou zastávkou, ve svahu pod budovanou školkou Vápenice a na konci ulice Husova. Kromě
toho budeme postupně obnovovat a doplňovat

• schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2010, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010,
bez zjištěných nedostatků;
• souhlasí s přijetím úvěru od České spořitelny, a. s., až do výše 25 mil. Kč na výstavbu
MŠ Pod Ptáčnicí dle navržených podmínek;
• souhlasí s přijetím úvěru od České spořitelny, a. s., na přefinancování současného
úvěrového portfolia města Černošice (ul.
Slunečná a Husova kanalizace) až do výše
12,217 mil. Kč dle navržených podmínek;
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města:
• přijalo návrh usnesení: Úprava článku III
odstavce 2 vyhlášky o veřejném pořádku se
mění takto: „Na území města Černošice je
povoleno používání hlučných strojů a zařízení například sekačky, pily, cirkulárky, brusky
a jiné pouze v pracovní dny a v sobotu v době
od 8 do 20 hod., v neděli a ve svátek v době
od 14 do 20 hod.“

• vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku.
Návrhy na zařazení změny územního plánu
Zastupitelstvo města rozhodlo, že:
stávající hřiště a parčíky – na hřišti v Domažlické do prázdnin přibude kolotoč, jeden dva
herní prvky by se v budoucnu mohly objevit
i v parčíku u Domu s pečovatelskou službou,
o získání dotace na revitalizaci hřišťátka na
rohu Klatovské a Sušické ulice se snaží ve spolupráci s městem občanské sdružení Tam Tam
Mraveniště. Takže park s prvky pro všechny
věkové kategorie určitě ano. Finanční zdroje
budeme hledat „kde to půjde“.
● Michal Strejček (Volba pro město): Město nevlastní žádné pozemky, na
kterých by mohlo vybudovat
Vámi dotazovaný veřejný
park. Nejprve by tedy muselo takové pozemky získat do
svého vlastnictví, což mimo předpokladu, že
budou vůbec na prodej, znamená především
jejich nákup za tržní hodnotu. Možná, že někteří vlastníci pozemků, kteří vidí jako prioritu
rozvoje města vybudování veřejného parku by
mohli svoje pozemky městu na tento účel darovat, ale to je věcí jen a jen jejich, zda se rozhodnou takto se svým majetkem naložit. Osobně

• návrh č. 26 (vymazání návrhu tunelového řešení dopravního obchvatu města z ÚP) na
pořízení územního plánu dle přílohy bude
projednáván v rámci pořizování Změny č. 1
Územního plánu Černošice podle zákona
č. 183/2006 Sb.;
• návrh č. 27 (plochy BR4 – MŠ „U Cihelny“)
na pořízení územního plánu dle přílohy bude
projednáván v rámci pořizování Změny č. 1
Územního plánu Černošice podle zákona
č. 183/2006 Sb.;
• návrh č. 28 (lokalita na rohu ulic Karlická
a Myslbekova. Pozemek je veden jako slepá komunikace směrem do lesa – návrh
směřuje k tomu, aby se plocha komunikace
změnila na plochu bydlení BR1 - plocha je
v majetku města) na pořízení územního plánu
dle přílohy bude projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 Územního plánu Černošice
podle zákona č. 183/2006 Sb.
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).

vidím investiční priority někde zcela jinde. Především je to oprava komunikací, dobudování
tělocvičny u ZŠ, rekonstrukce čističky, napojení vodovodního přivaděče apod.
● Petr Wolf (TOP 09):
Já osobně mám ohledně tohoto projektu jasno již několik let. Jediný vhodný a dostatečně velký prostor na tyto
aktivity je oblast vrážského
lesa. Vím, že toto řešení
znamená změnu územního plánu, ale nejsem
si jistý podporou této změny napříč celým zastupitelstvem. Již jednou byla otázka vrážského
lesa zmíněna a setkala se pro mne s nepochopitelnou kritikou. Je málo věcí, o kterých jsem
pevně přesvědčen jako je lesopark s lavičkami, zpevněnými cestami, nejrůznějšími herními
prvky pro malé i velké a dětské hřiště s pískovištěm. V neposlední řadě by vznikla zpevněná
a osvětlená cesta pro vrážské směrem k nádraží a úřadu. Část tohoto lesa již jako veřejný park
slouží a přímo se tedy nabízí jako přirozené
místo setkávání, kam by se spoluobčané nemuseli učit chodit, ale chodili by tam raději.
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z vašich reakcí

Tunel – fakta a vášně Tanečky kolem tunelu
Přestože se většina z nás asi nedožije doby, kdy
by pod Černošicemi vedl tunel, samotná myšlenka
v poslední době zvedla několik negativních reakcí
proti ponechání tohoto dopravního řešení jako rezervy v našem územním plánu (viz také příspěvky Aqua
Incorrupta a T. Jandury v tomto čísle).
Po vyhodnocení existujících dopravních studií a jednáních s dopravními experty jsme museli konstatovat, že kromě tunelu objektivně neexistuje jiné smysluplné dopravní řešení, které by odvedlo tranzitní
dopravu z centra Černošic. Při troše zjednodušení
máme tedy na výběr ze dvou variant: současný stav
(s možnými mírnými dopravními korekcemi na Vrážské/Dobřichovické ulici) nebo obchvat tunelem.
Vzhledem k extrémní nákladnosti však spíše v dnešní době rozhodujeme o tom, zda v územním plánu
ponecháme rezervu pro tunelové řešení pro případ,
že se dopravní situace někdy v daleké budoucnosti
stane opravdu neúnosnou a současně budou k dispozici finance na jeho realizaci.
Každá varianta má své výhody a nevýhody a je zřejmé, že případná realizace by se nějak dotkla mnoha
občanů Černošic. Proto jsme se rozhodli v této věci
uspořádat místní referendum, které by (při potřebné
míře účasti) bylo pro městskou samosprávu závazné.
Nejbližší vhodný termín pro jeho uspořádání budou
pravděpodobně volby do krajských zastupitelstev
na podzim 2012. Do té doby bude dostatek času
i prostoru pro prezentaci názorů zastánců i odpůrců
tunelového řešení.
K příspěvkům Aqua Incorrupta a Tomáše Jandury doplňujeme následující:
Je poněkud zavádějící argumentovat proti tunelu tím,
že exhalace by nezmizely, jen by proudily výdechy
do lesa, a opomenout tak, že cesta tunelem by byla
kratší, rychlejší a bez překonávání výškového rozdílu,
tudíž exhalací by bylo výrazně méně.
Nárůst intenzity dopravy o 100 % mezi roky 2004
a 2008, který jsme zmínili na zastupitelstvu, vyplýval
z ústní informace od zástupců společnosti Cityplan,
která měření v Černošicích prováděla. Později získané písemné studie jednoznačně potvrzují pouze
nárůst dopravy mezi roky 2005 a 2008 (tj. o rok
méně) o 35 %. Dopravní statistika ale stejně nebyla
a není hlavním argumentem v celé diskuzi, která trvala mnoho týdnů, ne jen pár minut na zastupitelstvu,
ke kterým se pan Jandura ve svém příspěvku upnul.
Nejsme tedy zastupiteli, kteří „na základě chybných
dat rozhodli“.
Zaujali jsme postoj, že vizi tunelu, která má výhody
i nevýhody, příznivce i odpůrce, chceme nechat otevřenou a rozhodnutí o ní dát ještě čas. Považujeme
toto za logický, férový a transparentní postup. Žádné
konečné rozhodnutí přijato nebylo a občané budou
mít možnost se vyjádřit v místním referendu.
Filip Kořínek, starosta
Tomáš Hlaváček, člen Rady města

Na konci minulého volebního období, před kvapným
schvalováním ÚP ještě zastupitelstvem pod starostou
Rádlem, způsobil pozdvižení fakt, že několik let je
v ÚP navrženo řešení tranzitu dopravy cca 6kilometrovým tunelem pod Černošicemi a v té souvislosti se
objevil seznam asi stovky pozemků ležících nad osou
tunelu. Většina vlastníků těchto parcel se poprvé dozvěděla o alarmujícím režimu s možností vyvlastnění.
Pod tlakem byl soupis pozemků nakonec vypuštěn
s odůvodněním, že trasa nemá zatím stanoven jasný
průběh. Tento problém se však může kdykoliv vrátit,
pokud tunel zůstane v ÚP.
Mimo tohoto znepokojení byla námi také vznesena další vážná obava o zdroje podzemních vod
(i těch městských), stržení vodotečí pro většinu území města stavbou takto rozsáhlého díla, které by udělalo z Černošic obří staveniště na několik let. Starost
o vodu stála za vznikem nového občanského sdružení AQUA INCORRUPTA. Dnes je voda v obci citelně
zdražena, doporučujeme velmi uvážlivé zacházení
s touto strategickou surovinou, tedy maximálně využívat místní kvalitní zdroje, a ne se o ně připravovat.
K této hlavní výhradě proti tunelu jsme připojili
i další argumenty. Lpění na podzemní variantě je pro
naší situaci – i do budoucna bude – neúměrně drahé. Stačí si uvědomit, že region Dolního Poberouní
s desítkami převážně malých sídel leží v klínu mezi
plzeňskou dálnicí D5 a tepnou R4 na Strakonice ústící v Praze. Proto se nám zdálo vhodné hledat řešení
rovnoměrně odvádějící dopravu z obcí v naší oblasti
k těmto trasám, a ne vytvářet z II/115 další významnou koncentrovanou tepnu končící trychtýřem pod
Černošicemi a tudy přilákat k průjezdu další auta
z míst, ze kterých se dnes jezdí třeba přes Beroun.
K tomu se dá předpokládat, že vjezd do samotné

Tunel – zastupitelé by se nejdříve měli naučit

pracovat s daty, na kterých staví své rozhodnutí

Zastupitelé města Černošice dne 28. 4. 2011 v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodli, že návrh tunelu (přeložky silnice II/115) na pořízení
územního plánu bude projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 Územního plánu Černošice podle
zákona č. 183/2006 Sb. Během zasedání zastupitelstva bylo ze slov zastupitelů zcela zřejmé, že by ve
velké většině rádi dali další zelenou rezervě silničního
tunelu pod Horkou a Vráží. Tedy projektu možná realizovanému v daleké budoucnosti, který bude mít ale
negativní dopad na hodnotu nemovitostí již nyní.
Smutné na tom všem je, že si nikdo ze zastupitelů neověřil data dopravních intenzit, která pro město
zpracovala společnost Cityplan. Zastupitelé se ve
svých projevech opírali o své mylné informace, že
v rozmezí let 2004 až 2008 došlo ke zvýšení dopravní intenzity v Černošicích o 100 %. Ve skutečnosti je
tomu však desetkrát méně, tedy 10 %. Podle mého
zjištění byla chyba způsobena tím, že zastupitelé brali
v potaz pouze data dopravních intenzit vozidel, která
jedou směrem z Černošic do Prahy a opomněli skutečnost, že se lidé do Černošic také vracejí. V dalším
srovnávacím období již zastupitelé s vozidly vracejícími se do Černošic počítali (to způsobilo zmíněný
virtuální nárůst).
Výčet konkrétních dat: v roce 2004 a 2008
společnost Cityplan v rámci dopravního generelu
provedla průzkum dopravy na silnici II/115, a to na
vjezdech do Černošic a na vybraných křižovatkách.
Z dopravních průzkumů již jmenované společnosti je
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Prahy bude omezován a pak by se Černošice mohly
stát i místem dojezdu. Dále, automobilové exhalace
tunelem nezmizí, ale budou vypouštěny výduchy
v lesích nebo v městské zástavbě. Navíc hrozí riziko jak pro stavby na povrchu, tak vysychání pro les
nad dílem. Tato těžko představitelná vize v ÚP může
blokovat a podvazovat řadu jiných záměrů v Černošicích. Z projektu je patrné, že pro obslužnost města
je přínos projektu téměř nulový a pro zdejší podnikání, převážně postavené na turistice a pohostinství, by
mohl být vliv i devastující.
Z našich nedávných jednání s radnicí vyplývalo, že
hlavní překážkou pro vypuštění tunelového řešení je
skutečnost, že už je zanesen v ÚP vyššího územního
celku. Tento argument však nedávno padnul s tím,
že sám kraj vyřadil takto finančně náročný projekt ze
svých plánů. Přesto i pro současnou radnici je vidina
tunelu i nadále lákavá a argumentuje stejnými slovy
pro jeho ponechání v městském ÚP jako předešlé
vedení. Doba, kdy by se mohl stavět tunel, je prý za
horizontem desítek let a pak se možná najdou nové
technologie, které rizika výrazně omezí.
My tento optimismus nesdílíme a nepovažujeme
celou záležitost za neškodné fantazírování. Na posledním zastupitelstvu tedy vedení přišlo s návrhem
v tomto případě vypsat městské referendum. Avšak
hned poté jsme mohli slyšet z úst pověřených chybná fakta a data. (viz článek Tomáše Jandury uveřejněný ve stejném čísle Informačního listu.) Tento
případný zásadní zásah do struktury města, v jehož
důsledku by mohla být narušena vlastnická práva
řady obyvatel, má většinu zastánců v zastupitelstvu,
nejen ve vládnoucí koalici. Není možné se spoléhat
ani na opozici, která raději mlátí prázdnou slámu, než
by se kriticky zabývala podstatnými důsledky takového rozhodnutí.
Občanské sdružení AQUA INCORRUPTA
www.cernosice-zavodou.cz

zřejmé, že v roce 2004 byla denní intenzita dopravy
10 016 všech vozidel za 24 hodin (měřená na vjezdu
a výjezdu mezi Černošicemi a Radotínem). Později
v roce 2008 bylo opět společností Cityplan naměřeno na stejném místě 11 010 všech vozidel. Z toho
plyne, že nárůst dopravní intenzity mezi léty 2004
a 2008 nebyl 100 % (jak bylo představiteli města
prezentováno na zasedání zastupitelstva), ale jak již
bylo zmíněno pouze 10 %. Zastupitelé se v prezentaci takto zásadního projektu opírají o desetinásobnou
chybu dopravních intenzit, což považuji za velice závažné v rozhodování o budoucnosti dojezdové komunikace v Dolním Poberouní.
Radnice a zastupitelé, kteří obhajují tunelový tubus pod Horkou a Vráží se ve skutečnosti nesnaží
tunelem nárůst intenzity automobilové dopravy omezit a jako řešení problému automobily přeplněného
města nabízí koncepci připomínající 60. a 70. léta
minulého století. Tedy stavbu nových kapacitních komunikací, které ovšem jen opět způsobí nárůst automobilismu, přesně podle zákona nabídky a poptávky
(tzv. dopravní indukce).
Tomáš Jandura
Ve stávajícím územním plánu Černošic je zapracována
vize řešení dopravní situace ve městě podtunelováním. Vstupní portál tunelu je umístěn na úpatí kopce
Staňkovka poblíž supermarketu Penny. Výjezd je do
polí před Dobřichovicemi. Občanské sdružení AQUA
INCCORUPTA na toto téma položilo všem zastupitelům
města pět otázek a i s tím, co zastupitelé odpověděli,
je najdete na: http://www.mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/

škola

Proběhl dotazníkový průzkum spokojenosti se školou
Město Černošice jako zřizovatel základní školy v Černošicích ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor realizovalo v průběhu dubna výzkum formou samovyplňovacího dotazníku zaměřený na zjištění spokojenosti se ZŠ Černošice.
Témata do dotazníku zadalo vedení města, Ipsos Tambor z těchto témat formuloval otázky do
dotazníku tak, aby bylo možné ze získaných odpovědí poskytnout vedení města zpětnou vazbu
– s čím panuje ve škole spokojenost a co by se
mělo zlepšit.
Hlavní cíle výzkumu tedy byly:
- zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití
aktéři školního života – žáci, rodiče a učitelé;
- co se jim ve škole líbí a co ne, v čem vidí rezervy
a s čím naopak panuje spokojenost;
- co by chtěli případně změnit či vylepšit;
- ověřit nebo vyvrátit některé hypotézy týkající se
fungování školy.
Jaké byly dotazníky
Dotazník byl rozdán všem žákům a všem učitelům. „Návratnost dotazníků od rodičů žáků (škola má celkem 650 žáků) byla 52 % a od učitelů
67 %.
Dotazník pro rodiče měl 53 otázek. Dotazník
pro učitele obsahoval stejné otázky jako ten určený rodičům, ale rozsah dotazníku byl kratší.
Obsahoval 26 otázek primárně zaměřených na
hodnocení současné situace týkající se prostředí
školy a výuky.
Primární byl dotazník pro rodiče jako zpětná
vazba na spokojenost se školou a následnými opatřeními,“ popisuje Tatiana Wartuschová
z agentury Ipsos Tambor.
Na závěr byl prostor pro „vzkazy“, kam mohl
každý rodič nebo pedagog napsat svoje názory,
připomínky, nápady k věcem, které v dotazníku
samotném nebyly.

•

•

•
•

•

•

•
Co z dotazníků vyplynulo
Závěry z dotazníků zpracovala agentura Ipsos
Tambor a pro IL nám z nich udělala krátké shrnutí:
• 80 % rodičů je se ZŠ Černošice spokojeno,
přičemž velmi spokojeno je 25 % z nich.
• Vyšší spokojenost je se ZŠ Komenského, se
kterou je spokojeno 87 % rodičů, a to především díky typu školy – jedná se o malou školu
s přátelským prostředím a přístupem celého
učitelského sboru včetně družiny. Na druhou
stranu je nedostatkem školy, že nemá vlastní
školní jídelnu.
• Se ZŠ Mokropsy je spokojeno 78 % rodičů.
Nedostatky školy jsou především v nedostatečném zázemí pro tělesnou výchovu, kvalita
školní jídelny a na rozdíl od ZŠ Komenského je
vyšší nespokojenost s výukou cizích jazyků.
• S kvalitou výuky je spokojeno 75 % rodičů, přičemž velmi je spokojeno 30 % z nich.
• Kromě výuky angličtiny by byla vítána i výuka
němčiny a část rodičů by uvítala, kdyby se zavedly takové předměty jako jsou dílny, domácí
práce, pozemky apod.
• Pokud jde o ZŠ Mokropsy, jednoznačně pře-

važuje mezi rodiči nespokojenost s úrovní pořádku v okolí školy. Pokud jde o pořádek kolem
školy pro ZŠ Černošice, platí, že by mělo být
v okolí budov více odpadkových košů, kolem
kterých by se mělo více uklízet, v zimních měsících by měly být přístupové cesty především
před vchody do budov odklizeny od sněhu.
V okolí ZŠ Mokropsy je vytýkáno málo zeleně.
Rodiče nejsou příliš spokojeni s úklidem školy. Velké rezervy jsou především v úklidu WC,
chodeb a šaten. Menší pak ve školní jídelně
a třídách. (Zde je rozpor s učiteli, kteří největší
rezervy vidí v úklidu tříd, šaten a WC, nemají
problémy s úklidem školní jídelny). Pokud jde
o vybavení WC, měla by se podle rodičů zlepšit jak vybavenost ručníky, tak mýdlem i toaletním papírem.
Ve školách jsou také automaty na nápoje, sladkosti a jogurty. Rodiče by byli jednoznačně
pro, aby se odstranil automat na sladkosti, a to
v obou školách. Názor na nutnost ostatních
dvou typů automatů není úplně jednoznačný.
Mezi rodiči panuje až na drobné výhrady spokojenost s družinou.
Šíře nabídky jídel ve školní jídelně je dostatečná, ale podávaná jídla nejsou podle rodičů
příliš kvalitní.
Zhruba polovina rodičů by se alespoň občas
ráda zapojila do některých aktivit školy, jako
jsou různé školní akce nebo výlety.
Podle rodičů by měla škola pro děti více organizovat mimoškolní aktivity jako jsou výlety
do přírody spojené s výukou, školy v přírodě,
plavání, přednášky a exkurze.
Jako dostatečné jsou hodnoceny návštěvy
kulturních akcí a zimní bruslení.

Proč se takové výzkumy dělají?
Podobné výzkumy se běžně realizují. V soukromém sektoru je to zcela standardní záležitost,
a to i u škol. „Cílem je především na základě
výsledků přistupovat k opatřením, jež povedou
k nastavení takových opatření, které povedou
ke zvyšování spokojenosti jak na straně rodičů,
tak pedagogů. Tyto výzkumy nemají v žádném
případě sloužit jako postihy zaměstnanců. Přijatá
opatření se monitorují v čase, takže je také zcela
běžné, že se podobné výzkumy, i v menším rozsahu, opakují v určitých časových intervalech.
Jednou za rok, jednou za půl roku – záleží na
tom, jak dlouho trvá opatření v praxi zavést,“ popisuje Tatiana Wartuschová.
Proč dotazník vzbudil rozruch
Mezi pedagogy však dotazníky vzbudily tak
trochu rozruch. Na konec dotazníků napsali například i tyto vzkazy:
-	„Tato akce dotazníků je cíleně zaměřená proti
vedení ZŠ i MŠ…..“

-	„Otázky v dotazníku jsou sestaveny z podjatých otázek typu „jedna paní povídala….“
- „Dotazník je zbytečný.“
- „Nechápu smysl dotazníků….“
Několikrát ve vzkazech od pedagogů zazněl
návrh na osobní setkání učitelského sboru s vedením města. K tomuto setkání došlo 16. 5. nezávisle na těchto vzkazech (v té době dotazníky
ještě nebyly vyhodnoceny).
Čím to, že dotazníky mezi pedagogy mohly
vzbudit tak velkou vlnu nevole? „Je to běžné,
když se s ničím podobným před tím nesetkali.
Mohlo se také stát, že jim výzkum nebyl správně
odkomunikován,“ vysvětluje Tatiana Wartuschová. „Lidé v komerčních firmách berou jako běžnou věc, že jejich práci někdo zpětně hodnotí,
lidé ve státní a veřejné správně nejsou na takovéto kroky zatím příliš zvyklí. Navíc se mohl projevit
i známý fakt, že lidé se bojí toho, co neznají.“
Jak probíhala komunikace se školou
Za práci úředníků, kteří výzkum zajišťovali, je
odpovědný tajemník úřadu. Právě on komunikoval ohledně provedení průzkumu s ředitelem
školy. „Provedení průzkumu bylo avizováno
v dostatečném, týdenním předstihu na osobním
jednání,“ říká tajemník Jan Louška. Jednání se
zúčastnila také Jana Ullrichová, vedoucí Odboru
kanceláře starosty. „Průzkum byl řediteli školy
představen jako jeden z nástrojů města, jak zlepšit fungování školy jako organizace, kterou město pro občany zřizuje,“ objasňuje tajemník.
„Prezentace záměrů města, tedy i cílů dotazníkové akce směrem dovnitř učitelského sboru
je zcela v kompetenci ředitele školy a je na něm,
jak dokáže pedagogy pro podobnou akci získat
a zda se rozhodne i na základě výsledků průzkumu posunovat školu tím správným směrem“,
dodává místostarostka Daniela Göttelová, která
s agenturou Ipsos Tambor a školskou komisí dotazníkovou akci připravovala.
Následné kroky
Podle výzkumu by se měla škola zaměřit v první
řadě na úpravu prostředí v okolí školy, především
ZŠ Mokropsy, ale také na úklid vnitřních prostor.
A dále pak dílčí opatření na základě vzkazů, které
jsou jak pozitivní a děkovné, tak ty, ve kterých
jsou připomínky. Určitě je velmi důležitá komunikace mezi rodiči a školou.
Ředitel školy održel bezprostředně po ukončení dotazníkové akce od města kompletní výsledky
průzkumu a současně byl vyzván, aby na jejich základě předložil návrhy opatření, které budou projednány se školskou komisí a vedením města.
Na přípravě stránky se podíleli:
Daniela Göttelová, místostarostka
Jan Louška, tajemník
Tatiana Wartuschová, agentura Ipsos Tambor
Dana Jakešová, editorka IL
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Sv. Petr na nás zapomněl, diváci ne!

-- Naše nová lípo, vybrali jsme Ti nejhezčí
místo před školou, déšť Ti žehnej! --

Ačkoliv mnoho dnů před oslavami 80. výročí založení ZŠ Černošice a na všech zkouškách svítilo
slunce, právě v hodině a půl programu více či méně pršelo. Diváci i účinkující byli však vytrvalí a výsledek se dostavil. Posuďte sami.
FOTO: M. Capková

-- Aby se vše zvládlo, byla nutná porada se všemi
130 účinkujícími. --

FOTO: M. Capková

-- Vyrobit koně pro Masaryka
není hračka. --

-- Sbor, sestavený jen pro tuto příležitost pí uč. Venclíčkovou,
zahřál i ty nejpromoklejší. --

FOTO: Matyáš Paul

-- Dobová móda ze současných materiálů, vytvořená a předvedená
žáky 7. ročníků, sklidila obdiv. --

FOTO: Matyáš Paul

FOTO: Matyáš Paul

-- Stánky uvnitř školy nabízely výrobky dětí, které šly na dračku. --

FOTO: Matyáš Paul

-- Mužná síla školy předvedla sokolskou sestavu starou jako naše škola. -FOTO: Petr Kubín

FOTO: Matyáš Paul
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-- Vytrvalí diváci v lese deštníků si nedali ničím pokazit dobrou náladu. --

škola
FOTO: Petr Kubín

FOTO: Matyáš Paul

-- Vzácná návštěva Masaryka a Lhoty, ve skvostném
podání pánů učitelů Steinochera a Vávry. --- Čestná učitelka, naše milovaná Márinka, převzala symbolický klíč od školy. --

FOTO: Matyáš Paul

FOTO: Matyáš Paul

-- Nemožné se stalo skutkem, fandil nám i Komenský,
v procítěném předvedení pana ředitele. Díky! --

-- Pojďte, otevřu vám školu na dalších 80 let! --

-- Charleston žáků 8. a 9. ročníků uvedl diváky do varu. Alespoň se zahřáli. --

FOTO: Matyáš Paul
FOTO: Petr Kubín

-- Malí sokolíci ze 3. B secvičili s pí uč. Barákovou sestavu s tyčemi do posledního detailu. --

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo
se zasloužili o přípravy a realizaci oslav významného jubilea školy. V první řadě panu řediteli
Zdeňku Mouchovi a hlavním organizátorkám
celé akce paním učitelkám Magdaleně Capkové
a Ludmile Zhoufové i všem ostatním pedagogům,
kteří s velkým nadšením připravili pestrý a vtipný
program, a také všem účinkujícím, jejichž vystoupení navzdory nepříznivému počasí ukázalo, kolik
talentů Černošice mají.
Velký dík za aktivní účast na oslavách patří
také Sokolu, hasičům a zahrádkářskému svazu,
za organizační a technickou podporu Pavlu Blaženínovi a firmě Šiba, s. r. o za zapůjčení pódia
a zvukové techniky. Dík patří samozřejmě také
všem hostům a přátelům školy, kterých se sešel
mimořádný počet a neodradil je ani vytrvalý déšť.
Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníkům
Státního okresního archivu Praha-západ, jmenovitě pánům Jaroslavu Šulcovi a Pavlu Buchtelemu, kteří zpracovali výroční almanach a připravili
podnětnou výstavu a přednášku o historii školy,
paním učitelkám Lence Strnadové a Ivaně Sklenářové za pomoc při výběru historického materiálu do almanachu a jazykovou korekturu, panu
Janu Šerclovi, šéfredaktorovi Našeho REGIONU
a Karlu Tykalovi za organizační a grafickou práci
a v neposlední řadě paní Mileně Křížové za poskytnuté fotografie a cenné připomínky.
Všichni výše jmenovaní své služby poskytli nezištně.
Lenka Kalousková
členka Rady města – oblast školství a kultury
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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ALMANACH ŠKOLY
U příležitosti 80. narozenin základní školy v Černošicích-Mokropsech vydává město Černošice ve spolupráci se školou a Státním okresním archivem Praha-západ Almanach.
Zajímavé čtení o historii základní školy s řadou unikátních dobových
fotografií a archiválií potěší nejen současné a bývalé žáky a pedagogy této
školy, ale jistě i všechny ty, kdo se zajímají o své město.
Dozvíte se, kam chodily černošické děti do školy před tím, než byla
v Černošicích postavena první školní budova, a jaké překážky jim občas
cestu do školy znemožnily, které předměty se vyučovaly, kam jezdili žáci
na školní výlety, jak se postupně škola rozrůstala či jaký osud postihl školní budovu během druhé světové války a spoustu dalších zajímavostí.
Almanach je k dostání v podatelně a pokladně městského úřadu za
50 Kč.
Výtěžek z prodeje bude použit na dovybavení hřiště u mokropeské základní školy.

Hřiště u školy
dostane novou
podobu
Co se děje s hřištěm u školy? Zmizely
z něj některé herní prvky, neprošly totiž
revizní kontrolou. V žádném případě se
však hřiště neruší. Naopak, již brzy dostane novou podobu, kterou určily děti
ze školy.
Nové herní prvky na hřiště před školou byly objednány 26. 4. 2011 od firmy Luna Progress, dodací lhůta je 4–6
týdnů.
Výběr nových herních sestav byl plně
v rukách dětí. „Hřiště bude vybaveno
dvěma vahadlovými houpačkami, dřevěným domkem, košem na basketbal
a dvěma malými brankami na fotbal.
Stávající horolezecká stěna se opraví
tak, aby úchyty odpovídaly normám,
a zároveň už se buduje dopadová plocha, která tam chyběla,“ popisuje Jitka
Kahounová, zástupkyně ředitele ZŠ.
„Velké poděkování patří panu Beerovi
z betonárny v Černošicích, který věnoval
škole písek na dopadové zóny v hodnotě
přibližně 15.000 Kč.“
O instalaci nových herních prvků se
postarají Technické služby společně
s odbornou firmou. Poprvé by si je děti
mohly vyzkoušet kolem půlky června.
Dana Jakešová
editorka IL

Poplatek za služby školní družiny
V poslední době se mezi rodiči objevily pochybnosti, zda poplatek za školní družinu
není příliš vysoký a zda se využívá opravdu jen na provoz a ne například také na platy
vychovatelů. Jak to tedy s poplatkem doopravdy je?
Vyhláška MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve své třetí části stanovuje
v § 11 podmínky úplaty za zájmové vzdělávání
a v odst. 1 téhož paragrafu konstatuje, že „zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za
úplatu“. Výše poplatku se pak v našem případě
řídí podle § 14 – „Je-li výše úplaty stanovena
rozpočtem (to nebyla), nesmí rozpočtované
příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních
případech nesmí výše úplaty překročit 120 %
průměrných skutečných neinvestičních výdajů
na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve
stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle
§ 12 poskytované ze státního rozpočtu.“ Tolik
strohé předpisy.
S nárůstem počtu žáků a s přáním města i školy uspokojit požadavky rodičů, bylo
v naší škole zřízeno další oddělení družiny
(1. 9. 2010). Proto bylo rozhodnuto zvýšit
příspěvek, a tak částečně pokrýt mimořádné
výdaje na nové vybavení oddělení, úklid, otop
a podobně. Je nutno zdůraznit, že příspěvek
za družinu se vypočítává na školní rok a právě
v této době počítáme vydané neinvestiční náklady tak, aby mohl být stanoven příspěvek na
školní rok 2011/12, který může být stejný, či
se může dokonce snížit. Mohu Vás ubezpečit,
že v žádném případě nebude vyšší. Bylo by asi
dobré znát rozložení žáků v budovách školy.

Družinu samozřejmě provozujeme i v budově
Komenského, kde zájem překračuje kapacitu
oddělení, a tak to řešíme tak, že žáky „navíc“
vedeme v tzv. docházkovém sešitu při zachování všech náležitostí běžného oddělení. To samozřejmě přináší též náklady – i na provoz, i na
nákup drobného materiálu apod.
Rád bych Vás seznámil i s mechanismem
schválení výše úplaty. Škola vypočítá neinvestiční náklady a předloží je ke schválení Radě
města a ta na svém zasedání rozhodne kladně
či záporně. Tak se tomu dělo i v minulém roce.
Celkové neinvestiční náklady byly 6.158.717,11
Kč. Celkový počet žáků byl 644. Výpočet se
tedy děje takto: 6.158.717,11/12/644 * 1,2,
a tak se stanovuje nejvyšší možný poplatek. To
bylo v našem případě 956,31 Kč. Rada města
navrhla poplatek ve výši 450 Kč a tuto částku
svým rozhodnutím z 15. 6. 2010 schválila. Chci
Vás ubezpečit, že vybraná úplata je vždy využita
k rozvoji školy, tedy i školní družiny, a nikdy ne
na platy vychovatelů či jiných pracovníků.
V Řádu školní družiny jsou uvedeny i další
podrobnosti platby, např. kdy lze příspěvek
snížit či prominout. Tento řád je na webových
stránkách školy, popř. na nástěnkách školní
družiny. Na www.zscernosice.cz i na nástěnkách pak najdete i výši poplatku pro školní rok
2011/2012, a to nejpozději do zahájení nového školního roku.
Zdeněk Moucha
ředitel ZŠ Černošice – Mokropsy

O škole se školskou komisí
Černošice se pyšní jednou z největších
a troufnu si říci i nejlepších základních škol v širokém okolí. V současné době ji navštěvuje více
než 650 žáků. Možná je mezi nimi i vaše dítě
a vy máte k fungování školy nějaké připomínky,
podněty či nápady. Můžete se s nimi obracet na
komisi školskou a pro mládež, a to buď emailem
na níže uvedenou adresu, nebo dopisem do po16

datelny městského úřadu. Komise se schází jednou měsíčně a jejím úkolem je mimo jiné zabývat
se podněty občanů, týkajícími se provozu škol.
Komise pravidelně komunikuje s vedením města
i s vedením školy.
Komise by chtěla poděkovat všem černošickým pedagogickým pracovníkům za jejich kvalitní práci, která jde mnohdy nad rámec jejich

povinností, a popřát jim do dalších let hodně
elánu a radosti z práce s dětmi. Dětem přejeme,
aby do školy chodily rády a byly spokojeny nejen
ony, ale i jejich rodiče.
Lenka Kalousková
členka Rady města Černošice
oblast školství a kultury
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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O sportu a o jídle v základní škole…
Naše základní škola má dnes již čtyři budovy
– tři v Mokropsech a jednu (pouze pro první
stupeň) v Horních Černošicích (Komenského
ulice). Počtem žáků je největší školou v okrese
Praha-západ.
V něčem je na tom ale podobně jako Martina Sáblíková, když trénovala v obývacím pokoji
a na rybníku… V loňském roce naše škola vyhrála v konkurenci 27 škol z celého okresu Školní
sportovní ligu, přestože své sportovní zázemí má
celkem bídné.
Z minulých let existuje projekt přístavby
víceúčelové tělocvičny, která byla navržena
společně s novou budovou školy dokončenou

v roce 2006, ale ani tehdy v dobách konjunktury, porcování medvědů a velkých evropských
dotací se nepodařilo na ni získat peníze. Nevzdáváme se naděje, že ji škola jednou mít
bude, i když sehnat finance je dnes ještě těžší.
Na komerční bázi ji financovat nelze, městský
rozpočet na to nemá, vhodný dotační titul není
k dispozici.
Nadějnější je výhled pro využití pozemků pod
školou. Územní plán vyčlenil cca 3 hektary pro
potřeby školy (resp. tzv. občanské vybavenosti)
– mohl by zde vzniknout sportovní ovál, zelené
plochy, nějaká lehká letní stavba pro „hodiny
v přírodě“ a družinu apod. O budoucnosti po-

zemků již proběhla první jednání s jejich soukromými majiteli. V jednáních budeme pokračovat
a hledat oboustranně přijatelné budoucí uspořádání vlastnických práv, prostorového uspořádání i funkčního využití pozemků zakotveného
v územním plánu.
Aktuální stavební a technickou investicí ve
škole je letošní nákladná rekonstrukce kuchyně,
která nejen umožní zvýšit kapacitu kvůli zásobování nové školky Vápenice, ale také zlepší kvalitu
jejího provozu.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Do které školy dáte své dítě?
Základní školy jsou přeplněné. Ve třídách je
obvykle 26 až 32 žáků. Podle posledních výsledků PISA úroveň znalostí žáků klesá. Ale
není to jen počtem žáků. Rodiče dávají stále častěji své děti do soukromých škol, kde
mnohdy bývá úroveň učitelů a vzdělávacího
programu školy kvalitnější, než na státních
školách. Počet žáků na těchto školách je limitován, školy kladou důraz na individuální
přístup ke každému žákovi. V takovýchto školách se dbá na vysokou úroveň znalosti jazyků
a samostatnosti rozhodování a zodpovědnosti
každého jedince.
Kde takové školy jsou? Podíváme-li se na
internet, zjistíme, že těchto tzv. prestižních
škol přibývá. Ale žádná v Černošicích. Již příští rok tomu však bude jinak.
Učíme děti to, co budou v životě opravdu
potřebovat
V roce 2012 totiž otevřeme soukromou školu v Černošicích. Kromě zmiňovaného individuálního přístupu k dítěti, kvalitních učitelů,
výběru druhého jazyka od 3. třídy bude vzdělávací program zaměřen na rozvoj dovedností
a znalostí žáků ve čtyřech oblastech, jazykové
dovednosti, umělecké a tělesné dovednosti,
ICT dovednosti a praktické dovednosti. Koncepce školy bude tedy vycházet z potřeb
společnosti v 21. století. To považujeme za
významnou konkurenční výhodu naší školy.

Angličtina jako „úřední“ jazyk
Co tato koncepce přináší konkrétně? Samozřejmostí bude angličtina od první třídy.
Tento jazyk bude ve vyšších ročnících „úředním“ jazykem školy (omluvenky, pozdní příchody, školní kantýna, veškerá komunikace
žáků s vedením školy atd.). Své jazykové znalosti a dovednosti si žáci budou ověřovat při
výměnných pobytech a jiných zahraničních
aktivitách. Škola bude zapojena do mezinárodních projektů.
Výuka s odborníky
Na odborné předměty (např. další cizí jazyk)
škola zajistí externisty, odborníky, např. rodilé
mluvčí, profesionálního hudebníka. Tělesná
výchova bude vyučována v semestrech –
v každém semestru bude zaměřena na jeden
sport (tenis, plavání, golf…).
V nové škole nezapomeneme ani na základy společenského chování, environmentální
výchovu a mediální výchovu. V dramatické výchově se budeme snažit o prezentaci školy na
veřejnosti formou divadelních představení, muzikálů. Žáci se budou zapojovat do matematických, přírodovědných olympiád a dalších aktivit
k rozvoji osobnosti a konkurenceschopnosti.
Výuka i v exteriérech
Vedle nadstandardní koncepce bude pro
děti i jejich rodiče vytvořeno a udržováno pří-

jemné prostředí s moderním vybavením, ale
i velkým zahradním areálem. Vedle možnosti
relaxace a sportovního vyžití pro žáky nabídne
areál prostor pro výuku přírodovědných nebo
uměleckých oborů v exteriéru. V areálu budou
trvale žít některá domácí zvířata, pro experimentování a badatelské aktivity žáků zde budou pěstitelské záhony, skleník apod.
Působení specialistů
Ve škole bude působit psycholog, logoped,
speciální pedagog i etoped, tedy speciální
psycholog na poruchy chování.
Vyučování bude i pro ty nejmenší končit nejdříve v 15 hodin. V době oběda i přestávek
bude mít děti na starosti asistent.
Pro odpolední aktivity nabídneme celou
řadu možností, zájmových aktivit, ale i další
možnosti vzdělávání, které budou zajišťovat
k tomu odborně způsobilí vedoucí a pedagogové školy. Pro uvědomění si sounáležitosti a spjatosti se školou budou nosit děti
neformální uniformy, které samozřejmě budou uzpůsobeny věku, pohodlnosti a praktičnosti.
Pro úspěšný chod školy předpokládáme
velmi dobrou spolupráci s rodiči.
Více informací najdete
na http://skolacernosice.cz
C.I.E.L., tým první soukromé školy v Černošicích

AUTOR: Ing. Arch. Jakub Znamenáček
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Základní umělecká škola se představuje
ZUŠ vznikla v roce 1954
FOTO: archiv ZUŠ
a dlouhá léta sídlila ve vilce v ulici Dr. Janského
č. p. 400. Ta však byla předmětem restituce, a tak se
v roce 2002 přestěhovala do
vily ve Střední ulici č. p. 403,
kterou město pro tyto účely
zrekonstruovalo. Zde škola
sídlí dodnes.
Škola je tříoborová. Děti se
vzdělávají v oborech hudebním, výtvarném a tanečním.
V hlavní budově sídlí hudebníci a výtvarníci. Pro tanečníky
již v ní bohužel není dostatek
místa, a proto využívá sálku
v ZŠ Mokropsy, což s sebou nese různá negativa jak
pro ZŠ, tak pro ZUŠ. Ve městě však není zatím
vhodný prostor, který by mohla škola využívat.
Škola má ještě další dvě místa poskytovaného
vzdělávání, a to ve Všenorech a v Rudné, kde
probíhá výuka v hudebním a výtvarném oboru.
Hudební obor
Nejobsáhlejším oborem školy je obor hudební, jehož 15 aprobovaných a zkušených
pedagogů vyučuje ve třídách klavírní, houslové,
dechových nástrojů (zobcová i příčná flétna,
horna, saxofon), kytarové a pěvecké.
Naši žáci pravidelně obsazují přední místa
v soutěžích ZUŠ, které každoročně vyhlašuje
MŠMT. Letos to byla například hra na housle,
kde obsadili v krajském kole Klára Slavická 3.
místo, Anna Poulová 2. místo a Antonín Edr
z Rudné 3. místo ve svých kategoriích. Ve hře
na klavír se do krajského kola probojovaly také
Anastázie Rišková a Adéla Gajdošová.
K nejvýraznějším osobnostem hudebního
oboru patří např. Ilja Lochmann se svou flétnovou třídou, jejíž žáky můžeme slyšet na různých
kulturních akcích pořádaných městem, MgA.
Jana Vavřínková svou koncertní činností a tvorbou audiovizuálních programů, Václav Polívka
jako kapelník lidové muziky doprovázející taneční soubor Pramínek, Pavlína Tomášová se svým
jazzovým souborem Dech Band.

Pro školní rok 2011/2012
ZUŠ Černošice přijímá nové žáky
do všech oborů:
Hudebního (školáky)
Výtvarného (od 5 let), i pro obor fotografie (školáky)
Tanečního (od 5 let)
Přihlásit se je možno:
Osobně – každý den odpoledne v ZUŠ
Telefonicky – 251 641 480, 603 595 592
e-mailem – zus.cernosice@seznam.cz
ZÁPIS na příští školní rok 2011/2012 do tanečního oboru ZUŠ pro děti od 5 let se bude
konat v úterý 21. 6. v 17.00 hod. v budově
ZŠ v Mokropsech: 1. patro – tancovna.
Cvičební úbor s sebou.

Výtvarný obor
Výraznou osobností školy je pedagožka výtvarného oboru paní Hana Bláhová, jejíž třídou
prošly stovky černošických dětí (dnes už i rodičů
současných žáků), kterým vštěpovala a vštěpuje
základy výtvarného umění, ale také v nich probouzí lásku k této disciplíně, jakož i k historii,
úctu k přírodě a člověka k člověku.
Žáci výtvarného oboru získali též mnoho ocenění z domácích i zahraničních soutěží. V letošním školním roce svou květnatou činnost ve
škole završí a otěže převezme mladá kolegyně,
paní Hana Poislová.
V novém školním roce se součástí výtvarného
oboru stane třída fotografie, jejíhož vedení se
ujme pan Ivan Látal, další výrazná černošická
umělecká osobnost, jejíž umělecké i lidské kvality jsou veřejně známé.

i dnešní děti mohou mít blízko k lidovému tanci
a zpěvu.
Kde vystupujeme
Žáky školy je možno vidět a slyšet na Májích,
Jazzovém festivalu, Noci kostelů, Adventních
trzích, v DPS i při vítání občánků, což jsou pravidelně se opakující akce, ale i při setkáních partnerských měst, vítání průvodu Karla IV. a mnoha
dalších.
Cílem naší ZUŠ je nejen vzdělávat děti v uměleckých disciplínách, ale zároveň kultivovat jejich
osobnost v klidném rodinném prostředí a individuálním přístupem ke každému z nich, což se
podle ohlasu z řad rodičů všem zaměstnancům
daří.
Ludmila Plzáková
ředitelka ZUŠ Černošice
zus.cernosice@seznam.cz

Taneční obor
Další významnou osobností školy je Mgr. Marcela Látalová, pedagožka tanečního oboru, která též dlouhá léta vzdělává, kultivuje a pro život
s tancem v duši i profesionální taneční dráhu připravuje mnoho a mnoho černošických i nečernošických dětí a mladých lidí. Za svou dlouholetou práci byla v roce 2009 oceněna ministrem
kultury.
Její svěřenci jsou pravidelnými účastníky
ústředního kola přehlídky tanečních oborů a odnášejí si mnohá ocenění. V posledních letech
je její činnost zaměřena především na folklorní
taneční soubor Pramínek, kde dokazuje, že

FOTO: archiv ZUŠ

Jak ZUŠ funguje

FOTO: archiv ZUŠ
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ZUŠ je příspěvkovou organizací, která
je financována ze zdrojů MŠMT (platy
učitelů i nepedagogických zaměstnanců)
a provoz je hrazen z úplaty za vzdělávání,
která je hrazena žáky školy. Město se podílí na provozních nákladech příspěvkem
na údržbu zahrady a odpisy na majetku,
ze kterých jsou hrazeny opravy, úpravy
a zvelebování budovy.

z historie
-- Pekař Josef Veselý
se synem
Jaroslavem --

-- Pohled na pekárnu z nádražního perónu (směr Beroun) --

Stoletá historie černošické pekárny
Na počátku 20. století se usadil v Černošicích
pan Josef Veselý, mistr pekařský.
Z roku 1907 pochází starší část domu pekárny, v dnešní Vrážské ulici, čp. 324, naproti Hotelu Kazín. Tenkrát toto území spadalo pod katastr
Dolní Mokropsy. Zde tedy začínala pekařská výroba v Černošicích.
V zadní části domu byl průchod na dvůr dnešního Stavitelství Řehoř – dříve zde žila a podnikala rodina jeho bratra Františka Veselého. Studna
z tohoto dvora prý dávala úžasnou bublinkatou
vodu, kterou se skvěle zadělávalo těsto. Hotové
pečivo se prodávalo v prodejně v domě, ale také
se rozváželo po okolí koňským povozem.
Pekařské živnosti se dobře dařilo, a tak ve
30. letech 20. stol. přistavěl pan Veselý ke staré
budově novou budovu, kde vznikla moderní pekárna vybavená stroji a rozlehlou parní pecí, která
zabírala cca 30 m2 a byla tříetážová. Ze dvora se
topilo uhlím a trubkami s párou se zahřívala celá
pec, vystavěná ze šamotových cihel. Tato parní
pec dávala pečivu úžasnou chuť – mnozí jistě
vzpomenou na černošické housky, které se zde
pekly až do r. 1989.
Pekárna jako národní podnik
Po nástupu komunismu byla pekařská provozovna znárodněna – stala se součástí Národního
podniku Středočeské pekárny. Pan Veselý zde
směl dělat vedoucího, a to až do roku 1952, kdy
byl odvolán a dále mohl „…jako řadový zaměstnanec plniti své povinnosti ku prospěchu Národního
podniku Středočeské pekárny…..“.

V roce 1959 došlo i na znárodnění budovy
pekárny (do té doby byl znárodněn jen provoz,
avšak nemovitost byla ponechána v majetku rodiny Veselých). Byla to krutá doba pro mnohé
a rovněž pro pana Veselého, kterému v té době
bylo již 84 let. Bez předchozího ohlášení byl před
dům přistaven stěhovací vůz a starý pán měl být
vystěhován. To nepřežil, ranila ho mrtvice.
Rodina jeho syna Jaroslava Veselého nadále
bydlela v bytě nad pekárnou, z bytu platila nájem
a zažívala nejrůznější ústrky.
Rodina začala znovu „od nuly“
V roce 1989 zde ukončily Středočeské pekárny provoz, stroje zabrané panu Veselému odvezly
a k velké škodě zbouraly i parní pec. Vnučka pekaře Veselého, paní Jarmila Klimešová, dostala
v restituci naprosto zdemolovanou budovu, kde
chyběly podlahy, byly vytrhány rozvody elektřiny,
vody, odpadu. Spolu s manželem se pustili do náročné rekonstrukce a pekárnu znovu zprovoznili
od roku 1992 a vrátili se k názvu s tradicí: PEKAŘSTVÍ VESELÝ.
Již dvacátým rokem tak firma Pekařství Veselý dodává výrobky do předních pražských hotelů
a na různé populární akce jako je třeba Zlatý slavík či Sportovec roku a také do mnoha prodejen
v Praze.

Po řadu let, od roku 1992 do roku 2005, mohli zákazníci nakupovat pečivo v prodejně pekárny
přímo v budově – Vrážská 324 v Černošicích,
která je jen pár kroků od černošického nádraží,
avšak nedostatek parkovacích míst v centru nakonec vedl k uzavření prodejny.
Znovu se prodejna otevřela v květnu letošního
roku. Kromě pečiva se tam prodávají i čaje, oleje
i výrobky fair trade, které zajišťují farmářům z chudobných zemí světa spravedlivou odměnu za jejich práci. Většinou se jedná o bioprodukty.
Jarmila Klimešová
FOTO: archiv autorky

-- Po nástupu komunismu byla pekařská
provozovna znárodněna --

-- Novější část budovy pekárny
a Vrážská ul. před pekárnou --

-- Parní pec v pekárně --
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Černošické plovárny
Řeka pro člověka nejen pracuje, ale u řeky
se odpočívá, sportuje, chytají se ryby nebo
se jen tak leží. Městští lidé, kteří v Praze žili
a pracovali, toužili alespoň jeden den v týdnu
prožít v přírodě.
Ti bohatí jezdili kočárem do lázní v Chuchli.
Kostelík a bývalé lázeňské budovy stojí dodnes
a díváme se na ně z vlaku, když projíždíme Malou Chuchlí. To ale bylo pro většinu chudých
dělníků nedostupné.
Velká změna nastala, když se v roce 1861
začala stavět železniční trať na Plzeň. Ti bohatí
mohli v obcích u Berounky stavět letní vily –
letohrádky a pro chudší bylo lákavé prožít celý
den nebo prázdniny u řeky. Trať byla jednokolejná a zastávky byly v Chuchli, Radotíně
a Dobřichovicích, ale již od roku 1869 začaly
jezdit tzv. zábavní vlaky a ty stavěly i v Černošicích. Jízdenky se prodávaly na Slánce.
A tak nastala pravá chvíle pro budování plováren a chatových osad. První malou plovárnu
zřídil pan stavitel Majer mezi přívozem v Kazínské ulici a jezem, ale místo nebylo bezpečné,
proto ji asi v roce 1906 přestěhoval pod kapličku, blíže k restauraci u Ptáčníků, dnes Starý
dům. Mládež hledající dobrodružství se koupala na jezu nebo náhonu u mlýna na protějším
břehu. I tato plovárna zanikla a další se zakládaly na protějším břehu proti proudu řeky.

-- Malá plovárna pod přívozem --

-- Lidé z Prahy toužili alespoň
jeden den v týdnu prožít
v přírodě --

Milena Křížová
FOTO: archiv autorky

-- Plovárna pod kapličkou --

-- Koupání u náhonu a na jezu --

-- Příjemné chvíle na řece --

Pravda o černošické elektrárně
Ačkoliv si vážím práce paní Křížové, která
o naší rodině napsala článek v březnovém
a květnovém čísle černošického zpravodaje o černošickém mlýně a elektrárně,
mám k článku jisté výhrady. Některé
v něm obsažené informace jsou mylné.
Rád bych je uvedl na pravou míru. Dále,
fotografie použité v článcích jsou často
z archivu Ivana Petra.
Můj praděd Jan Brož koupil mlýn, vybudoval elektrárnu a postavil jez. Elektrárna byla hlavním výrobním prostředkem
a dodávala elektřinu širokému okolí. Půjčil
si v té době obrovský úvěr a ten splácel
30 let. Poté došlo ke znárodnění majetku,
tedy krádeži.
Rozhodně Jan Brož by něměl žádnou
radost z toho, že elektrárnu, kterou posta20

vil, vlastní někdo jiný a že ji nikdy nevrátili nám, původním majitelům. Vrátili nám
pouze mlýn a vilu, to že nám vrátili elektrárnu není pravda a už vůbec ne to, že
bychom ji z finančních důvodů prodali.
Můj otec se snažil v 80. letech naši
elektrárnu koupit zpět, ale jeden z nynějších majitelů elektrárny byl vysoce postaveným komunistou a při prodeji našeho
majetku „byl upřednostněn“. Elektrárnu
koupil za směšných 30.000 korun. Po
revoluci jsme se znovu snažili dostat zpět
znárodněný majetek, leč marně.
Člověk si říká jestli existuje nějaká
spravedlnost, ale v tomto státě vedeném
populisty a stále ještě bývalými komunisty
se asi těžko dočkáme.
Robert Petr, pravnuk Jana Brože

Tanec na zahradě zuš
Ten letošní se uskuteční v pondělí 20. června v 17 hodin.
Žákyně a učitelky tanečního
a výtvarného oboru ZUŠ Černošice pro vás připravily zcela
nevšední podvečer. Na zahradě školy zatančí všechny věkové kategorie dětí. Ti z vás,
kteří znají škoní lidový soubor
Pramínek už tuší, ostatní se
o tom brzy přesvědčí, že živá
kapela rozproudí nejen tanečnice, ale i diváky.
FOTO: archiv ZUŠ

Marcela Látalová,
taneční obor ZUŠ,
vedoucí souboru Pramínek
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PASAŽÉŘI Z LET MĚLI DIVADELNÍ PREMIÉRU A ZVOU I VÁS
Je to právě rok, kdy jsme psychologickou péči pro děti, které nemají to štěstí žít ve
funkční rodině, rozšířili o dramaterapii. U jejího zrodu stály tři sudičky: chuť psycholožky Terezy Koryntové i vedení domova pouštět se zase do něčeho nového, setkání
s režisérem Jiřím Ondrou a štědrost partnerské firmy domova, právní společnosti
Šachta & partners. Aniž by to byl původní záměr, vznikla netradiční performance.
Dramaterapie dětem pomáhá vyrovnávat se s obtížnou osobní situací formou prožitků – bez nutnosti formulovat své pocity do vět, bez nutnosti
připomínat si náročné období a z něj plynoucí
následky. „Dává klientům mimo jiné příležitost
změnit nekonstruktivní vzorce chování a modely
rolí tím, že objevují jiné strategie jednání a vyjadřování. Umožňuje ukázat jejich kvality,“ vysvětluje terapeutka. „Na začátku měl program ryze
dramaterapeutický ráz. V průběhu našich aktivit
jsme se zaměřili na témata, která si děti samy
zvolily. Některé z nich program natolik zaujal, že
jsme začali směřovat práci ke společnému cíli,
k vystoupení pro veřejnost. Tím se naše snažení
posunulo od dramaterapie k teatroterapii,“ popisují spoluautoři zrod souboru.
A tak vzniklo představení PASAŽÉŘI, s podtitulem: Příběhy, které se staly nebo se přinejmenším stát mohly. Předpremiéru měli Pasažéři před
vánočními svátky v sále diagnostického ústavu
v Dobřichovicích a ta povzbudila všechny aktéry uspořádat i premiéru divadelní. Proběhla 17.
února v Malém vinohradském divadle v Praze
a úspěšná repríza ještě 8. května v Divadle Na
Zábradlí.

Výstava keramiky
Přijďte si prohlédnout práce frekventantů
kurzů keramiky M. Capkové z řad dětí i dospělých. Výstava se uskuteční ve dnech
24.–25. 6. v budově ZŠ Černošice,
Komenského ulici. V pátek bude výstava
otevřená od 16 do 19 hodin, v sobotu pak
od 9 do 13 hodin.

Streetball turnaj
V sobotu 18. června od 10.00 do 15.45
pořádají basketbaloví nadšenci
s podporou města Černošice

6. ročník
streetballového turnaje.
Kde: hřiště v Husově ul., Černošice – Vráž
Kategorie: ženy (17 – XY), muži (17 – XY)
Doprovodné soutěže:
trojky, šestky, smečování
Účastnický poplatek za družstvo: 300 Kč
Přihlášku zasílejte na e-mail:
cernosice.street2011@seznam.cz,
podrobné informace lze získat
na tel.: 721 950 932
Za basketbalové nadšence
Aleš Pajgrt

Tímto děkujeme všem, kteří nás přišli mohutně podpořit.
Krátce po premiéře soubor ohlásil záměr
v započaté práci pokračovat a představil fanouškům autorského divadla také svůj nový web:
www.pasazeri.com, kde srdečně zve diváky
na svá představení. V současné době soubor

připravuje novou inscenaci, která opět cíleně
pracuje s metodou improvizace a ponese název
„TVÁŘÍ v TVÁŘ“. Pro nově vznikající příběh je
charakteristická často tenká hrana mezi vtipem
a vážností, na které se mimo jiné odráží to, jak
tito mladí lidé mohou vnímat život v dětském domově, jaké mají fantazie, přání, obavy a představy o své budoucnosti. Premiéra bude brzy!
Naši původní inscenaci PASAŽÉŘI můžete
vidět 3. července na zámku v Dobřichovicích v rámci Dobřichovického divadelního festivalu http://www.dobrichovice.cz/kultura.
DD Lety
FOTO: DD Lety

inzerce

Černošická anglická školka a club junior KRYŠTOF
přichází již tradičně s letními jazykovými tábory
Popluj s námi rozbouřeným oceánem na lodi
Santa Maria ke břehům Nového světa! Přidej se
k nám! Robinsonů i věrných Pátků není nikdy
dost. Šlápni do pedálů, obuj toulavé boty, přibal mapu a vydej se s námi cestou, necestou!
Zapomeň na nudu, po stopách pavouků pomoz
v zakázaném lese odhalit tajemství, na které je
i Harry Potter krátký. Nauč se přivolat duhu!
Podaří-li se nám navázat spojení, přiletí i sova
s poštou. Pojď s námi do Sherwoodského lesa,
přidej se k Robinu Hoodovi a jeho statečným
mužům!
Tyto a podobné výzvy lákají již o roku 2004
nejen černošické děti na letní příměstské i pobytové tábory pořádané KRYŠTOFem anglickou
školkou a clubem junior. Naše tábory HIKE‘
N‘ BIKE (Cestou, necestou), CHRISTOPHER
COLUMBUS WEEK (Týden s Kryštofem Kolumbem), HARRY POTTER WEEK (Týden s Harrym
Potterem), AROUND THE WORLD IN A WEEK
(Kolem světa za týden) a další byly v uplynulých
letech zárukou zájímavého a smysluplně stráveného léta.
I v létě 2011 je pro děti od 4 do 12 let připravena každodenní plavba mořem anglických
příběhů za doprovodu kapitánů z tajuplných ostrovů, kde se mluví pouze anglicky. Naši kapitáni (rozuměj naši rodilí mluvčí) seznámí děti pod
titulem KRYŠTOF DOBÝVÁ RÁJ s příběhem

námořníka z Janova, který vyplul hledat novou
cestu do Indie a objevil nový svět. KRYŠTOF
NA NÁVŠTĚVĚ U ANGLICKÉ KRÁLOVNY zavítá na zajímavé ostrovy a naučí děti mimo jiné
pozdravit anglickou královnu Alžbětu tak, jak se
sluší a patří! KRYŠTOF A OLYMPIJSKÉ HRY
pak nabídne dětem týden plný sportu a her!
Ochutnejte společně s Kryštofem exotiku dálek i kouzlo nových příběhů! Naučte se s námi
tyto příběhy vyprávět, a to rovnou v angličtině!
Pospěšte si, vyplouváme!
Více na www.klckrystof.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Černošice
V měsíci dubnu jsme
kromě pravidelného cvičení měli tři mimořádné
akce.
V sobotu 9. dubna se
konal na Brdech pod horou Písek u chaty Šimákovna přebor župy Jungmannovy v zálesáckém
závodu zdatnosti (ZZZ), 27. dubna jsme pořádali
na zahradě u sokolovny tradiční Čarodějnice

FOTO: TJ Sokol Černošice

pro děti a 30. dubna jednodenní turistický výlet
do Českého ráje.
Zálesácký závod zdatnosti
ZZZ je závod družstev, závodníci běží terénem, převážně lesním, a plní úkoly, při kterých
prokazují dovednosti pohybové (šplh po laně,
hod na svislý i vodorovný cíl, přelézání a podlézání překážek, lanové překážky), vědomostní
(poznávání přírodnin, určování hradů, zámků
podle obrázků, zdravověda, historie Sokola),
a jiné dovednosti (práce s ohněm, pilou, sekerou a nožem, uzlování, signalizaci, topografii).
Měří se dosažený čas, za chybné či nesplněné úkoly se připočítávají trestné minuty. Pro
žactvo a dorost je závod postupový, vítězné
družstvo postupuje na přebor ČOS v ZZZ, pro
kategorii předškoláků a mladšího žactva jsou
úkoly snadnější a závod končí na úrovni župního
přeboru.
Z naší jednoty závodila dvě družstva. Předškoláci (Alex Pavlovský, Zdeňka Truhlářová,
Martin Šik a Štěpán Daněk) obsadili 9. místo
z 12 hlídek. Družstvo mladšího žactva (Jan Hřebec, Kristýna Pavlovská, Martin Čihák) zvítězilo
mezi 14 hlídkami. Byl to jejich první závod ZZZ
a získali za svou šikovnost a vědomosti kromě
diplomu i zlaté medaile.

Výlet do Českého ráje
Také tradiční jarní výlet do Českého ráje se
nám vydařil. Autobus nás zavezl do vesničky
Mužský v oblasti Příhrazských skal. Zde jsme
prošli asi 7 km okruh mezi skalami a zbytky skalních obydlí, někteří vylezli po žebřících na vyhlídku v Drábských světničkách, pokochali jsme se
výhledy z četných skalních vyhlídek a z vrcholu
Mužský. Odpoledne jsme přejeli k zámku Hrubá
skála, a navštívili zde nejhezčí vyhlídky na skalní
masivy, arboretum Bukovinu a hrad Valdštejn.
Krásná rozkvetlá jarní příroda a pochod zajímavou krajinou se všem líbil.

Pálení čarodějnic
Rej čarodějnic a čarodějů patří mezi naše tra-

Tomáš Klus, Vladimír Mišík, Nedvědi
a další na Portě v Řevnicích
Hvězdy folku, country a trampské
hudby se představí poslední víkend před prázdninami na Portě
v Řevnicích. Porta letos oslaví
45 let své existence a dá se považovat za nejstarší letní festival
v naší republice.
Celou historií festivalu Porta prošly stovky hudebníků a skupin a mnozí z nich právě
na tomto festivalu vyrostli a stali se stálicemi
folkové a country hudby. S Portou jsou nerozlučně spjati například Karel Plíhal, Věra
Martinová, Robert Křesťan, Pavel Žalman Lohonka, Spirituál kvintet, Wabi Daněk a mnoho
dalších umělců a skupin tohoto žánru.
Tradice zůstává
Za dobu své existence prošel festival mnohými změnami. Struktura soutěže, žánrové
hranice, udělování cen a také časté stěhování
Porty ji utvářely až do dnešní podoby. Poslední přestěhování Českého národního finále
z Jihlavy do Lesního divadla v Řevnicích Portě
přineslo obrodu a čerstvý vítr do celého systému a Porta sklízí v posledních letech úrodu
z obětavé práce všech, kteří Portě pomáhají.
Tradice ovšem zůstává, a tak již 45 let festival staví na základních oblastních kolech ve
všech koutech naší republiky, odkud postupují vítězní interpreti do Českého národního fi-

diční akce, kterých se účastní i řada dětí, které nejsou členy Sokola. Děti i jejich doprovod
přijdou v patřičném oblečení a s čarodějnickým
koštětem. Po krátké rozcvičce plní děti čarodějnické dovednosti (hod koštětem, hod myší
a pavouků do kotlíku, hod míčkem na pavučinu,
přitahování myší navíjením na tyčku, skládání
obrázku čarodějnice, slalom s míčkem pomocí
koštěte, skok přes oheň). Splnění úkolu se potvrzuje razítkem, získání všech razítek znamená,
že dítě se stalo čarodějem prvního stupně. Na
závěr si všichni na táboráku opečou buřtíky. Počasí nám vydrželo bez deště a děti se výborně
bavily a dostatečně se vyřádily, takže se jim ani
nechtělo domů.

nále. Kromě vítězů jednotlivých oblastních kol
vystoupí ve dnech 24.–26. 6. 2011 v areálu
Lesního divadla v Řevnicích Vladimír Mišík
a E.T.C., Věra Martinová, Jan a František Nedvědovi, Tomáš Klus, Wabi Daněk, Jaroslav
Samson Lenk, Roman Horký, mnoho dalších
hudebníků a skupin a poprvé také vynikající
světový kytarista Peppino D´Agostino...
Doprovodný program
Kromě dvou hudebních scén, kde se
představí ty nejlepší kapely v interpretační
soutěži, je pro návštěvníky připravena také
portovní výstava, hudební dílny, kde několik
vynikajících lektorů-hudebníků odhalí některé taje hry na strunné nástroje. Nebude
chybět dobré jídlo, pití a nezapomenutelné
vystoupení hvězd v hodině H a noční zpívání, kde si můžete zazpívat se začínajícími
i zkušenými muzikanty.

Libuše Müllerová
starostka

Červen v MC
Tam-Tam Mraveniště
čt 9. 6. Sportovní mraveniště s rozcvičkou,
opičí dráhou, sportovními disciplínami a pohádkou Jak krteček vyhrál kočárkový závod
pá 10. 6. Letní babyolympiáda – Mravenečci
pozor, čeká vás nelehký závod na odrážedlech
a spousta dalších disciplín.
ne 12. 6. Chodecký Závod Kočárků – nejen
pro tatínky
čt 16. 6. Vodní hrátky s mokrou pohádkou
pá 17. 6. Vařila myšička kašičku, aneb soutěž
o nejlepší bábovku
čt 23. 6. Prázdninové rozloučení
pá 24. 6. Vysvědčení pro malé mravenečky
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

Info na www.porta-festival.cz a www.eportyr.cz
o. s. Porta
Předprodej vstupenek:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠICE
FOTO: MC Mraveniště
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Zahrádkáři připravují zájezdy
Jako každý rok, pořádají i letos zahrádkáři několik tematických zájezdů.
Na 9. července připravujeme zájezd na proslulé Borůvkobraní v Borovanech u Českých
Budějovic. Bohatý program slavností seznámí
zábavnou formou všestranné využití borůvek
od tradičních dobrot v podobě borůvkových
knedlíků a koláčů, ale i piva, likéru či pálenky
a s dalšími recepty a možností nákupu sazenic
borůvek. Slavnosti doprovází setkání jihočeského a dolnorakouského folkloru s cimbálovou
muzikou, folkovými a swingovými kapelami. Odjezd v 6.30 z Vráže, cena zájezdu 350 Kč.
Na 3. září připravujeme zájezd na známou

pevnost Königstein v Saském Švýcarsku,
kterou ročně navštěvuje přes půl milionu návštěvníků. V posledních letech došlo k výrazné
rekonstrukci objektu a zpřístupnění instalací
výtahu, což jistě ocení senioři. Jsou také připraveni čeští průvodci a zapůjčení audioprůvodců
jistě zatraktivní návštěvu tohoto památkového
komplexu. Odjezd v 7 hodin od samoobsluhy na
Vráži, cena zájezdu 350 Kč.
Upřímně zveme všechny naše příznivce
a sympatizanty na tyto zájezdy. Přihlášky
na tel.: 724 240 593 – p. Tegtmajer nebo
311 225 005 paní Tůmové.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS

Fotbalová školička

FOTO: SK Kazín

Fotbalový klub SK KAZÍN pořádá každý
pátek od 17.30 hodin fotbalovou školu pro
děti. Všechny případné zájemce tímto zveme k návštěvě, rádi Vás přijmeme mezi Kazíňáky! Trénujeme na našem hřišti ve dvou
věkových kategoriích 4–6 let a 7–10 let.

Program

Kontakt: Jan Manda
tel.: 605 765 448
j.manda@gematest.cz

Projekt Černošické farmářské trhy
Trhy v Černošicích u Kazína jsme začaly s kamarádkami pořádat hlavně proto, že nám a našim
známým tu něco takového chybělo – vyjít si v sobotu na trh, poklábosit se sousedy při ochutnávce vín, nakoupit si čerstvou zeleninu a různé pochutiny. Zároveň bylo od začátku naším ideálem
naplňovat kapacitu tržiště prodejci, kteří sami
pěstují/vyrábějí to, co nabízejí.
Po loňské zkušební sezóně jsme letos založily
občanské sdružení TAK (trhy – akce – kultura)
a zažádaly o grant z fondu Ministerstva životního prostředí, který byl na podporu farmářských
trhů vypsán. Náš projekt Černošické farmářské
trhy dotaci získal a budeme mít díky tomu lepší
podmínky pro jejich pořádání a vylepšování. Zásady, kterými se řídíme při výběru prodejců, se
tím nemění, snažíme se je uplatňovat od začátku –odmítání překupníků, upřednostňování místních před prodejci zdaleka, důraz na ekologicky
šetrné formy pěstování/
chovu/výroby.
Každý,
kdo splňuje požadavky
na prodejce a uhradí poplatek za prodejní místo
(250 Kč), má možnost
(nejdříve „na zkoušku“)
své zboží na trhu nabídnout.
Partnerem projektu je
město Černošice, které
trhy (tak jako v loňském
roce) podporuje prostřednictvím
pracovníků Technických služeb

a Odboru kultury. To v praxi znamená navážení
a odvoz stánků a stolů, vyvezení pytlů s odpadem z trhu a také tisk a vylepování reklamních
plakátků na černošických vývěsních plochách.
Po skončení projektu od nás město získá do
vlastnictví stánky zakoupené z grantu.
V tomto roce jsme zažádaly také o grant z fondu kultury města Černošice a díky jeho schválení se jednou za měsíc na trhu odehrává divadelní
představení. Od června plánujeme pořádat na
trzích také tvořivé dílny pro děti.
Za veškerou podporu děkujeme a zveme příznivce trhů na nadcházející sobotní dopoledne:
4. 6. (dílny), 18. 6. (divadlo), 2. 7. (dílny), 16. 7.
(divadlo). Další informace najdete na www.cernosicketrhy.cz.
Eva Bachiri
TAK, o. s.
FOTO: Karel Znamenáček

Pohár Ivana Haška – turnaj přípravky
10.45 	Slavnostní zahájení turnaje
za účasti Ivana Haška
11.00–13.35	Zápasy turnaje
13.00	Otevření Game zóny pro
děti
13.45	Slavnostní vyhlášení
výsledků turnaje
Fotbalová paráda Lipence 2011
14.00	Slavnostní nástup účastníků turnaje osobností (Háša
Team, Sigi Team, Amfora)
14.10–15.05	První zápas turnaje osobností
15.15–16.15	Druhý zápas turnaje osobností
16.15–16.20	Exhibice lipeneckých žen
– Sokolek
16.30–17.30	Třetí zápas turnaje osobností
17.45	Slavnostní vyhlášení
výsledků turnaje osobností
18.00–19.00	Zápas starých gard (40+)
a žáků (2000–2001)
Lipence – Zbraslav
19.00	Autogramiáda osobností
20.00	Losování tomboly
20.15	Diskotéka Jirky Kulhánka
20.45–22.15	Diskotéka Petra Salavy
22.15–01.00	Diskotéka Jirky Kulhánka
Výkop turnaje osobností bude mít Jiřina
Bohdalová, moderuje Libor Bouček.
Jisté hvězdy týmů
Háša Team: Ivan Hašek, Ivan Trojan,
Ladislav Vízek, David Novotný, Ondřej
Vetchý, Vladimír Šmicer, Martin Dejdar
Sigi Team: Horst Siegl, Pavel Kuka,
Tomáš Řepka, Sagvan Tofi, Vojtěch Dyk,
Jakub Prachař
Amfora: Petr Salava, Karol Dobiaš,
Jan Berger, Jan Rosák, Roman Šebrle,
Karel Šíp
Jaroslav Kábele
Sokol Lipence
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Dívčí válka
v Lesním divadle

Kočárková Rallye

Známé představení DÍVČÍ VÁLKA
od Františka Ringo Čecha můžete
zhlédnout v pátek 17. 6. od 20 hodin
v romantickém prostředí LESNÍHO
DIVADLA v Řevnicích.

Čas srazu: 9.30 hod.
Start: ul. Z. Lhoty u vlakového nádraží Černošice
Cíl: ul. Říční
Vyhlášení vítězů: pod mokropeskou školou

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze
všech divadelních her v České republice.
Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech
a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu
„na míru“, jde především o jemu blízký styl
humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr,
v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám
– tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice.“
Hrají: František Ringo Čech, Bára Štěpánová, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Pavel
Novotný nebo Petr Jančařík. V dalších rolích
alternují Martha Olšrová, Jana Burešová, Romana Goščíková, Milan David, Evžen Hájek,
Michal Reichert.

Podmínkou účasti je registrace do 9. 6. na emailu: zavodkocarku@email.cz

Předprodej vstupenek:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČERNOŠICE

TAM TAM Mraveniště srdečně zve na

Chodecký Závod Kočárků neJen pro Tatínky
v neděli 12. června 2011

Kostýmy a podobné recese vítány!
Závodit mohou rodiče s dětmi v kočárku či na trakaři
a děti s vlastními kočárky.
Současně budou probíhat Soutěže pro děti aneb Kdo nestihl dětský den pod mokropeskou školou
od 10.30 do 12 hod. (registrace není nutná)
Z tohoto důvodu bude uzavřena ul. Zdeňka Lhoty v daný den 12. 6. v čase od 9.30 do 11.30 h mezi
křižovatkami s ul. Kazínskou a Říční (vyjma těchto křižovatek).
Děkujeme za pochopení!!!

Mezinárodní den tance
Tento den jsme si 29. dubna připomněly v našem
městě již druhým rokem. Tentokrát improvizovaným
vystoupením na autobusové zastávce v Černošicích,
které mohli zahlédnout cestující linkou č. 415 v 15.08.
Nešlo opravdu o žádnou reklamu ani jsme se nepokusily vás nepozorovaně okrást. Naopak jsme se snažily
vytrhnout vás z páteční letargie a přes nepřízeň počasí
ukázat, že tanec se dá provozovat kdekoliv a jakkoliv.
Pokud jsme vás přiměly k pohupování do rytmu hudby,
jsme jen rády.
Magdaléna Voldřichová a Michaela Šlesingerová
Taneční oddělení ZUŠ Černošice

FOTO: archiv ZUŠ

Město pro děti.cz
Profesionální web, který byl zřízen za
účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy
pro děti ve věku od 3 do 15 let, dostal
označení „mestoprodeti.cz“.
Jednotlivé rubriky webu Město pro
děti.cz představují ucelený přehled sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Zároveň jsou doplněny
o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů. V neposlední řadě
tu najdete i poutavé rozhovory a témata spadající do dětského
světa.
Pokud si nevíte rady, kam vyrazit s dětmi či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů, DVD nebo her by udělalo
radost vašim nejmenším, je Město pro děti.cz tipem, kde takové
informace získat. Zde se můžete v klidu rozhodnout, kterou z akcí
chcete navštívit a dozvědět se více o jednotlivých titulech, jež se
právě nacházejí v obchodech, a z jejichž množství leckdy propadáte panice.
Město patří dětem! Vítejte tedy ve městě, kde stres je zažehnán
a vy si můžete pohodlně z domova sestavit vlastní program a vybrat si to, co by mohlo bavit vás a především vaše děti.
S námi budete mít nejen přehled, ale i větší jistotu, že nešlápnete vedle!
Web Město pro děti.cz pro Vás denně aktualizuje tým profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v ČR.
Klára Stuchlá Libertová
www.mestoprodeti.cz

24

RV

20:30

EN

VSTUP: 70,- Kč

ČE

BLACK ALERT, LADY SCARCROW, HEAVY PASSION
hod
Tvrdší bigbít Black Alert Vás zvedne ze židlí. Mají za sebou 1.demo a letos
plánují celé album. Vítězové soutěže Rock Pro. Lady Scarcrow je rocková kapela
ovlivněna hudbou jako Led Zeppelin s prvky moderní hudby a Heavy Passion
je začínající metalová kapela, zajímavě mixují Thrash metal a Sex metal.

ČR / 2001

režie: V. Michálek

komedie

95 m

VSTUP: ZDARMA

16:00

DYLAN DAYS
VSTUP: 80,- Kč 17:00
hod
Bob Dylan coby autor stovek písní i jejich interpret ovlivnil vývoj populární
hudby od 60. let až po dnešek jako málokdo jiný.
Při příležitosti jeho 70. narozenin se v Club Kino uskuteční 11. Dylan Days.
Program zahájí v 17:00 video retrospektiva mapující nejvýznamnější momenty
jeho dráhy, večer pak bude od 18:00 věnován hudebním produkcím.
Vystoupí Ivan Hlas, Jan Hlaváč & Naslouchejte hlasu vypravěče, Bohouš Josef,
Zdeněk Hříbal, Jan Neckář, Bohouš Zatloukal, Jan Sobotka, Old Wave Band,
Subterranean Homesick Band a Acoustic Noise Band.
BABÍ LÉTO

JSEM ČÍSLO 4
USA / 2011

režie: D. J. Caruso

109 m

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron ...
Jsem číslo 4 je napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi
Smithovi, který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho
život. Neustále změny identity a stěhování z města do města ve společnosti
svého ochránce Henriho, jsou příčinou toho, že je John neustále všude
nováčkem, který nemá nikde žádné kořeny.

ZUMBA

VSTUP: 50,- Kč

Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.

USA / 2010

režie: B. Howard

92 m

VSTUP: 70,- Kč

20:00
hod

19:30
hod
20:00
hod

16:00

13.6. VÝSTAVA KERAMIKY 13.6 - 16.6. denně od 11:00
VSTUP: ZDARMA 17:00
hod
po
Výstava keramiky soukromé keramické školy ve Vonoklasech.
Co vše je možné vytvořit z hlíny?
VÝSTAVA Přijďte se podívat a budete udiveni našemi sbírkami brouků, či masožravých
rostlin. Uvidíte originální erby, mísy, talíře, vázy a jiné užitečné nádoby atd.
Vernisáž výstavy se koná v Clubu Kino v pondělí 13.5. v 17:00 hod.

hod
ne
Hrají: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Jeffrey Tambor ...
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
DĚTSKÉ která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika
KINO je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží
po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá
s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek ...

12.6. NA VLÁSKU

Výtěžek z akce bude věnován Občanskému sdružení Skate Černošice
na údržbu a úpravu odhlučnění mokropeského skateparku.
Zahraje dívčí duo EjeCut.

10.6. BENEFICE PRO SKATEPARK
pá
DANCE

CVIČENÍ

8.6.
st

KINO

7.6.
út

hod
ne
Hrají: Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková, Stanislav Zindulka, Ondřej Vetchý ...
SENIOR Tragikomický příběh mladého pětasedmdesátníka, věčného snílka, pábitele
recesisty, který na rozdíl od své milované, ustarané maželky, se odmítá smířit
KLUB sa údělem
rezignujícího stáří a žije svůj život jako nikdy nekončící výzvu, v níž
každý den se pro něho stává báječnou příležitostí k novému dobrodružství.

5.6.

LIVE

4.6.
so

LIVE

3.6.
pá

kultura

14.6.
út
KINO

20:00
hod

ZKUS MĚ ROZESMÁT USA / 2011 režie: D. Dugan 116 m VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Bailee Madison, Eric West ...
Plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, požádá svou
věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou,
aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváženou lež. Když se mu ale vymstí
ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její děti a všichni se společně
vydávají na víkend na Havaj, který jim všem zcela změní život

VSTUP: 50,- Kč

režie: B. Bird

111 m

VSTUP: ZDARMA

16:00

20:30
hod

První meziplanetární SCI-FI karneval! United Heads - Intergalaktický fank
Praha. DJ Pablo Nudo a hosté. Po sléze zahraje Dj Sunpaja - Multigalaktická
diskotéka plně neotřelých originálních kousků. Po celou dobu projekce známé
rodiny Smolíků.

17.6. UNITED HEADS + SUNPAJA VSTUP: S MASKOU 80,- kČ / BEZ MASKY 150,- Kč
pá
DISCO FANKY LIVE - VSTUP OD 18. LET
DANCE
LIVE

18.6. KLIKA
so
LIVE

USA / 2004

Po půl roce opět v Clubu Kino vystoupí slovutná rocková kapela Klika
jejíž jevištní “šou šou” nezná hranic. Čím nás tito rodáci z kraje Oty Pavla,
absolventi radotínského gymnázia a hudební rebelové tentokrát překvapí
a jistě i pobaví? Těší se na Vás Klika a hosté.

19.6. ÚŽASŇÁKOVI

19:30
hod

ne
Hrají: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, Teddy Newton ... hod
Bob Parr, známý ako Mr. Úžasný, býval jedním z největších světových superhrDĚTSKÉ dinů a zachraňování světa bylo jeho denním chlebem. Svůj superoblek musel
pověsit na hřebík před patnácti lety a teď pracuje jako odhadce škod pro pojišťovnu a bojuje s nudou a rostoucím břichem ...
KINO

22.6. ZUMBA
VSTUP: 70,- Kč
st
Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.
CVIČENÍ

underground a těžká garáž. Support obstarají spřátelenné Psí kšíry , což je

režie: J. Svěrák

ekodokument

VSTUP: ZDARMA

20:30
hod

16:00
hod

20:00
hod

24.6. BADYS + PSÍ KŠÍRY
VSTUP: 80,- Kč 20:30
pá
Lehký bigbít středozápadní provenience, ze kterého občas trochu smrdí punk,hod

ČR / 2001

LIVE mladá kapely s mladými členy, kteří tu garáž občas pěkně vymetou :-)
25.6. ZVÍŘECÍ MEJDAN
VSTUP: V MASCE ZDARMA / BEZ MASKY 150,- Kč
so
Club Kino Vás zve na mejdan na oslavu léta a začátku prazdnin. Vstup povolen
pouze náctiletým a v maskách!
DANCE O
hudební kulisu se postará dívčí duo z Černošic EyeCut.
26.6. ROPÁCI

ne
Hrají: Lubomír Beneš, Jiří Němec, Ivo Kašpar, Jan Rokyta, Emil Nedbal ...
SENIOR Dokumentární mystifikace o novém živočišném druhu, kterému vyhovují
životní podmínky, které jsou pro nás smrtelné.
Ocenění v roce 1988 - Studentský Oscar Americké filmové akademie.
KLUB

28.6. ZAHRADNÍ KINO V CLUBU KINO
VSTUP ZDARMA
“DIVOKÉ VČELY”
út
LETNÍ Zahájení pravidelné letní filmové projekce na zahrádce Clubu Kino.
KINO

CLUB KINO VÁM PŘEJE
KRÁSNÉ LÉTO
PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY
A DĚTEM NA VYSVĚDČENÍ SAMÉ JEDNIČKY

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397
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z města a okolí

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
ADAMS, Carrie: Kmotra – inteligentní, nezvykle otevřený, vtipný a snad až příliš pravdivý
román;
CIMICKÝ, Jan: Trápení lásky – parafráze
na milostný příběh od Romaina Rollanda Petr
a Lucie se odehrává v současnosti částečně
v Čechách a Francii;
DOVRTĚLOVÁ, Miluše: Smrt kazí obchod –
česká detektivka;
CHESTERTON, Gilbert: Klub podivných živností – dvojjazyčné vydání románu složeného
z šesti groteskních pseudodetektivních povídek;
JAMES, Peter: Muž v černé kukle – kombinace thrilleru s hororem, v němž hrají důležitou
úlohu paranormální jevy;
KEROUAC, Jack: Vize Codyho – nejlepší
román tohoto autora. Kniha vychází v českém
překladu vůbec poprvé a všem milovníkům nejen beat generation, ale i dobré a poctivé literatury jako takové nabízí zcela nevšední zážitek;
KOSTIHA, Vladimír: Únos Mildred Hawkinsové – scifi povídky;
MONYOVÁ, Simona: Citová divočina – román pro ženy;
NESBO, Jo: Nemesis – norská literatura detektivní román;
NICHOLLS, David: Jeden den – úspěšný
román ze současné Anglie vypráví o tom, že
skutečné přátelství mezi mužem a ženou není
možné, buď skončí, anebo se promění v něco
jiného;
RYŠAVÝ, Martin: Vrač – kniha oceněná Magnesií Literou 2011. Třetí prozaický text českého
režiséra, jehož setrvalým zájmem je ruské etnikum Jakutů a reflektování současné společensko-politické situace v Rusku;
URBAN, Miloš: Boletus Arcanus – nový román úspěšného českého spisovatele si pohrává s klasickou českou vášní – houbařením.

Boletus Arcanus je téměř neznámá houba, ten,
kdo ji najde a sní, získává mládí a krásu, ale
taky mučivou závislost na této vzácné lahůdce;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Prokletí brněnských řeholníků – historický detektivní román.
Naučná literatura :
BOESELAGER, Phillipp: Chtěli jsme zabít
Hitlera – knížka vznikla na základě autobiografického vyprávění posledního žijícího účastníka
atentátu na Hitlera 20. července 1944;
ČERVENKA, Jaromír: Bangladéš v sedmi obrazech – cestopis;
GRÖNE, Hermann: Rozkvetlá zahrada od
jara do zimy – publikace nabízí příklady k vytvoření a uspořádání květinových záhonů v různých
koutech okrasné zahrady;
GUILIAN, Mireille: Francouzky se umí otáčet
– knížka prozradí všem ženám, které pracují, jak
kvalitně žít a přitom si vychutnat každou minutu;
HNÍZDIL, Jan: Mým marodům – knižní výběr
z článků a úvah MUDr. J. Hnízdila lze vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního
i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco
udělat. Mohou si být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví;
OSBORNE, Richard: Východní filozofie - kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní
filozofie;
KRUMLOWSKÝ, Felix: Husité jak jsme je neznali – pokus o jiný výklad husitství, než jak se
traduje v historické literatuře a školních učebnicích;
SCHÖBER, Ulrike: 1000 přírodních divů –
obrazová publikace představuje nejznámější
a nejzvláštnější přírodní zázraky;
STINGL, Miloslav: 2012. Mayové, jejich civilizace a zánik světa – autor se v této knize vydává za tajemstvím indiánských měst a indiánských
pyramid. Představuje jejich civilizaci jako nesmír-

ně vyspělou, což platí zejména o Mayích, jimž
věnuje nejvíce pozornosti, neboť je považuje za
nejpozoruhodnější a nejinteligentnější z kultur
předkolumbijské Ameriky.
Pro děti a mládež :
Pošťák Pat. Knížka na rok 2010 – známý hrdina televizního seriálu pro děti, přichází za svými
kamarády s knížkou plnou příběhů a hádanek;
DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta: Deset trpaslíků – leporelo;
HOPKINS, Cathy: Telefonní třeštění – román
pro dívky;
KAHOUN, Jiří: Škola je samá legrace – krátké
pohádky a příběhy, které vycházejí vstříc nepříliš
velké čtenářské zdatnosti začínajících školáků;
MACHAČ, Jan: Kobylka Karolínka – knížka
pro začínající čtenáře vypráví o třech kamarádech – kobylce Karolínce, medvídkovi Bertíkovi
a žabce Kvákalce;
ROVIRA, Pete: Hledej dinosaury – knížka plná
krásných obrázků zavede děti do prehistorických časů, kdy na naší planetě žilo mnoho druhů
dinosaurů;
SOCOLOVSKI, Rudi: Ilustrovaná encyklopedie lidského těla;
WINKLEROVÁ, Dana: Jak to chodí na stavbě
– leporelo;
Pohádky o vílách.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30;
Středa: 9.00–11.30;
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 251 641 501,
naše e-mailová adresa:
knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog
knihovny najdete na webových stránkách města:
www.mestocernosice.cz nebo na webových
stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/
cernosice

inzerce

A N T É N Y
Montáž antén SAT,DVB-T,TV,VKV a STA
Propojování SAT,TV,DVD,HiFi v.nast.program
SAT-CS LINK,UPC,DIGI TV a dle požadavku
Projekt,kompl.rozvody,pozáruní servis
Prodej TV,SAT,elektronika a bílé zboží
AA-Anténservis od r.1988-IO 45699178
Urbánek Stanislav ernošice-Mokropsy
t.-603426831 antenyurbanek@seznam.cz


HLEDÁTE CHŮVU PRO SVÉ ŠPUNTÍKY ?
Hlídání na plný úvazek.
Jsem všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou
praxí u dětí jak po stránce zdravotní, tak výchovné.

Tel.: 775 022 678
26

Prodáme nákladní přívěs valníkový Vario
(rok výroby 2006), bočnice – voděodolná překližka 300 mm, zadní
čelo sklopné vyrobeno jako nájezd pro přepravu zahradní techniky,
motocyklů, čtyřkolek apod. Oj ve tvaru V sklopná pro zjednodušení
nakládky. Spojovací zařízení třídy S – oko 40 mm. Náprava KNOTT
13“ kola. Opěrné kolečko. Nejvyšší rychlost 80 km/hod.
Prodejní cena - 25.000 Kč, velmi dobrý stav. STK 6/2012.
Kontakt: Renáta Petelíková, Odbor Technické služby, MěÚ Černošice,
e-mail: technicke@mestocernosice.cz, tel.: 251 641 183

