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Velký třesk
Asi stovka lidí se 15. září zúčastnila veřejné prezentace strategického záměru zvýšení
místního koeficientu daně z nemovitosti na hodnotu 5 (tj. o 150 %) a účelového využití
dodatečného výnosu buď na zrychlenou postupnou rekonstrukci komunikací nebo na
splátky velkého úvěru, z něhož by se opravily všechny rozbité a prašné průjezdní místní
komunikace v celém městě jednorázově během dvou až tří let; zvýšení daně schválilo
zastupitelstvo na svém zasedání 22. 9. Více o tématu na str. 4–8.

KULTURNÍ TIPY
7. 10.
Brécy – vokální soubor
Modlitebna Církve bratrské
na Vráži, 20.00
8. 10.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín, 10.00
13. 10.
Aron Govea
– koncert mexického kytaristy
Club Kino, 20.00
16. 10.
Irena Budweiserová – koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00
21. 10.
Vladimír Mišík a ETC
Club Kino, 20.30

FOTO: Petr Kubín

Představujeme Městský úřad Černošice
Správní odbor

21. 10.
Jana Sýkorová – koncert sólistky
Státní opery Praha
Motlitebna Církve bratrské na Vráži

Každý člověk - občany Černošic nevyjímaje - se ve svém životě setká s případy, kdy
potřebuje zajít na „úřad“ a „vyřídit si“ věci podstatné a důležité. Postupujeme-li chronologicky, první setkání, které organizuje „úřad“, probíhá již u nového občánka, a to formou
vítání občánků. Dalším významným bodem je dovršení věku patnácti let a s tím spojená
povinnost požádat si o vydání prvního občanského průkazu... Když chceme cestovat, jdeme opět na úřad a žádáme o vydání cestovního pasu. V neposlední řadě spolupracujeme
s úřady i při přestěhování do nového místa bydliště, nebo při uzavírání sňatku.

23. 10.
Čtyři pohádky k ročním obdobím –
loutkové divadelní představení pro děti
Club Kino, 16.00

Všechny tyto výše vyjmenované základní činnosti pro Vás, občany Černošic, zajišťuje správní
odbor Městského úřadu Černošice a my ho dnes
představujeme asi přirozeně jako první odbor
městského úřadu v naší nové rubrice „Představujeme Městský úřad Černošice“. Informace
nám o něm podal Mgr. Jiří Toman, vedoucí tohoto odboru.
Správní odbor je odborem, který vykonává
takzvanou přenesenou působnost, tedy činnosti, jejichž výkon byl v rámci decentralizace
státní moci přenesen ze státních orgánů na samosprávné celky - na obce s rozšířenou působ-

ností. Člení se na dvě oddělení, a to na oddělení
osobních dokladů a oddělení matrik a evidence
obyvatel.
Jak již název napovídá, na oddělení osobních dokladů pro klienty z celého správního
obvodu Praha západ zajišťujeme vše spojené
s občanskými průkazy (příjem žádostí, vydávání potvrzení, příjem občanských průkazů
do úschovy, zadržování neplatných občanských
průkazů, vedení správních řízení na úseku občanských průkazů, projednávání přestupků

30. 10.
Trio Waltera Phisbachera
– jazzový koncert
Club Kino, 20.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 3. 11.
od 19 hodin v Club Kinu.

Pokračování na str. 12
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z radnice

Legenda
hotové a státní
asfalt velmi poškozený
asfalt mírně poškozený
štěrk
4

z radnice

Vyšší koeficient daně z nemovitosti = rychlejší rekonstrukce komunikací
STRATEGICKÉ PRIORITY MĚSTA
V tomto materiálu vysvětluji, proč jsem navrhl zvýšení místního koeficientu daně
z nemovitosti a účelově vázané využití dodatečných výnosů z daně na zrychlené
rekonstrukce místních komunikací. Můj návrh vychází z identifikace strategických
priorit rozvoje Černošic a z předpokládaných možností jejich financování. Na realizaci všech těchto priorit již také intenzivně pracujeme. Některými se podrobněji
budeme zabývat v budoucích číslech Informačního listu.
Strategická priorita
ČOV, vodovody, kanalizace
Pozemky pod ZŠ - sport. a
veř. prostor
Centrum Černošic (býv.
stavebniny)
Sport. hala (tělocvična)
Mateřské školky
Městský úřad, knihovna,
služebna MP
Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ,
hasičárna aj.
Rekonstrukce místních
komunikací

Předpoklady financování
Vodné a stočné, dotace na ČOV od MZe/MŽP
Směna/dar, změna úz. plánu, prodej mokropeského statku
Směna za část městských pozemků v oblasti Na Pískách
MŠMT, koncese na soukromého provozovatele, rozpočet
města
MŠ Vápenice – dotace/úvěr, zachování MŠ Topolská
Současné pozemky a budovy – přeskupení, popř. část.
prodej
Běžný invest. rozpočet města
???

V tabulce jsou naznačeny předpokládané zdroje financování jednotlivých priorit. Pro všechny strategické priority města existuje přijatelně realistický výhled či
strategie financování i za současné situace a stavu městského rozpočtu, majetku,
dotačních možností, atd. Až na jednu – na rekonstrukce všech potřebných ulic
finanční zdroje nejsou.

VÝCHOZÍ SITUACE – ROZPOČET MĚSTA ČERNOŠICE
ZDROJE PRO INVESTICE V MINULÝCH LETECH:
• Vlastní rozpočet města (příjmy z daní, poplatků, vlastní činnosti)
• Prodej majetku (v minulém období např. 2 bytové domy, 2 pozemky u Radotínské, 1 pozemek v oblasti Vápenice a další)
• Dotace – státní (tzv. porcování medvěda, SFDI, MMR), evropské (ROP)
ZDROJE - SOUČASNÁ SITUACE A VÝHLED
• Vlastní rozpočet – v letošním roce očekáváme propad daňových příjmů od státu
až o 5 mil. Kč proti našemu schválenému rozpočtu, navíc k již dřívějšímu snížení
příspěvku na státní správu o 4,5 mil. Kč; kvůli negativním vyhlídkám evropské
ekonomiky nejspíš nelze čekat brzké zlepšení kromě případné změny zákona
o rozpočtovém určení daní (naděje na posílení příjmů malých měst proti velkým).
• Prodej majetku – zbývají pozemky v oblasti Na Pískách, mokropeský statek a budovy, ve kterých dnes sídlí úřad a provozovna České pošty; z těchto posledních
zdrojů neuvažujeme financovat rekonstrukce komunikací.
• Dotace – státní jsou omezené (např. odstranění následků přírodních katastrof)
nebo zrušené („medvěd“), evropské dotace období 2007-2013 končí, v příštím
budou zřejmě nižší, navíc jsou účelově vázané (např. cyklostezky, komunikace
pro školu aj.) – plošnou rekonstrukci místních komunikací nelze z dotací financovat; dnes nemáme zdroje ani na spoluúčast města, pokud bychom dotace
všechny dostali.

FINANČNÍ VÝHLED PRO REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Z vlastních prostředků (tj. bez úvěrů, dotací a prodeje majetku) mělo město celkem na veškeré své investice v posledních letech vždy cca 12-16 mil. Kč. V letošním roce - po odečtení všech ostatních nutných či již nasmlouvaných investic jako
např. spolufinancování dotace na výpočetní techniku pro úřad, veřejné osvětlení,
přeložky sítí, investice do sítě VaK, územního plánu, modernizace kuchyně ZŠ aj.
- zbylo na komunikace celkem 3,6 mil. Kč. Z toho 2 mil. jsme alokovali na „spolufinancované rekonstrukce“, 1 mil. na opravy výtluků, 0,6 mil. Kč na spolufinancování
případných dotací.
I do nejbližších let lze počítat jen zhruba s letošní výší vlastních prostředků
na rekonstrukce komunikací – max. 3-4 mil. ročně. Zbytek vlastních investičních
prostředků je nutné alokovat na podobný typ menších investic jako letos, investice
do budov školy, kulturní sál v Centru Vráž (nebo jiné vyrovnání smluvních závazků
města v této věci), spoluúčast v případě získání dotace.
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NÁZEV ULICE
Berounská
Boženy Němcové
Boženy Němcové
Boženy Němcové
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Domažlická
Domažlická
Dr. Janského
Dr. Janského
Dr. Janského
Erbenova
Gogolova
Havlíčkova
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
Chebská
Chebská
Jabloňová
Jansova
Javorová
Jičínská
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jiráskova
Jiráskova
Jižní
Jižní
K Lesíku
K Lesíku
Karlická
Klatovská
Kollárova
Komenského
Komenského
Komenského
Lermontova
Liberecká
Libušina
Majakovského
Majakovského
Majakovského
Měsíční
Mládežnická
Moravská
Mostecká
Na Ladech
Na Marsu
Na Marsu
Na Poustkách
Nad Statkem
Pardubická
Plzeňská
Plzeňská
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Višňovkou
Pod Višňovkou
Poštovní
Poštovní
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Slovenská
Smetanova
Smetanova
Srbská
Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Školní
Školní
Školní
Táborská
Táborská
Táborská
Tolstého
Tyršova
Tyršova
V Kosině
V Mýtě
V Mýtě
Větrná

Úsek - od

úsek - do

Havlíčkova
Husova
Nerudova

Husova
Nerudova
Smetanova

Mokropeská
Školní
Školní
želez. přejezd
Ke Hřišti

Táborská
Mokropeská
želez. přejezd
Ke Hřišti
Ke Skále

Dr. Janského
Bezručova
Mánesova
Mánesova
Sv. Čecha
Jiráskova
Bezručova
Kollárova
Kladenská
Táborská
Jahodová
Nad Statkem
Akátová
Jihlavská
Kladenská
Jičínská
Husova
Havlíčkova
Havlíčkova
Nad Statkem
Nad Statkem
Pod Višňovkou
Pod Školou
Myslbekova
Jičínská

Střední
Majakovského
Alešova
Sv. Čecha
Jiráskova
Bezručova
Kollárova
u hřiště
Táborská
Školní
Na Višňovce
Komenského
Slunečná
Plzeňská
Jihlavská
Liberecká
Smetanova
Tyršova
Husova
Waldhauserova
V Kosině
Pod Školou
Školní
Tyršova
Vrážská

Na Poustkách
Waldhauserova
Pod Horkou

Waldhauserova
Pod Horkou
Dr. Janského

Havlíčkova
Havlíčkova
Smetanova
Ostružinová
Střední

Tyršova
Husova
Husova
Slunečná
Dr. Janského

Kladenská
Jabloňová
Mostecká
Nymburská
V Kosině

Pardubická
Slunečná
Nymburská
Gogolova
Komenského

Na Marsu
Jablonecká
Boleslavská
Komenského
Na Vápenici
K Lesíku
K Višňovce
V Boroví
Pod Horkou

Školní
Boleslavská
Mostecká
Poštovní
Mokropeská
K Višňovce
Slunečná
Pod Horkou
Komenského

Karlštejnská

Vrážská

Mokropeská
Kollárova
Jiráskova

Slovenská
Majakovského
Majakovského

Vrážská
Lermontova
Gogolova
Čajkovského
Tolstého
Puškinova
K Lesíku
Pod Školou
Střední
Domažlická
Domažlická
Chebská

Lermontova
Mládežnická
Čajkovského
Tolstého
Puškinova
Gorkého
Pod Školou
Střední
Dr. Janského
Chebská
Vrážská
konec

Karlická
Vrážská
Jansova
Karlštejnská
V Rybníčkách
Borůvková

Majakovského
Karlická
Na Poustkách
V Zahradách
V Zahradách
Slunečná

DÉLKA ÚSEKU (m)
365,1
120,0
156,0
174,4
150,3
192,0
121,8
183,0
189,9
174,0
399,0
335,0
178,0
365,4
120,0
80,0
93,0
125,0
108,0
103,0
266,0
253,0
156,5
177,5
349,0
105,0
160,0
36,0
155,0
130,0
254,0
73,0
174,0
175,0
82,0
46,0
242,0
132,0
221,4
131,3
171,0
213,0
124,0
104,8
46,0
516,0
77,7
275,4
198,0
62,0
95,0
148,8
176,0
150,0
261,0
195,0
184,0
206,0
390,0
217,0
102,0
233,0
150,0
238,0
160,0
118,0
215,0
230,5
138,0
402,0
45,0
94,2
207,0
219,0
63,0
147,0
204,2
56,9
119,0
185,0
212,0
136,0
105,0
95,0
275,0
157,5
118,2
260,0
188,0
279,4
148,0
128,0
100,0
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Samozřejmě se aktivně snažíme získat maximum prostředků z dotací. V současné době je podaná žádost o dotaci na ul. Komenského („cesta ke škole“;
podíl města by tvořil cca 4-5 mil. Kč – ani na to dnes nemáme peníze, museli
bychom si je půjčit, dotace 12-13 mil.), na parkoviště u mokropeského nádraží
a na okrajové komunikace pro místní cyklodopravu – pobřežní komunikace od
mokropeské pláže, ulice Ke skále, osada Lavičky, osada Na Vírku směr Radotín. Letos čerpáme dotace na rekonstrukce ulice Puškinovy (přívalové deště)
a obnovy IT vybavení úřadu. Běžné vnitřní komunikace ve městě ale musíme
financovat sami, na ty se dotace až na výjimky nevztahují.
Kdyby rekonstrukce vnitřních ulic měla probíhat ze současné výše rozpočtu (max. 3-4 mil. Kč ročně z vlastních prostředků), tak vzhledem k rozsahu
problému (viz následující část textu) bude trvat desítky let, resp. nebude nikdy dokončena, protože mezitím dojde k rychlé degradaci již poničených ulic
a jen jejich opravy budou čím dál dražší. Pokud chceme dát své město v tomto
směru do pořádku, je nezbytně nutné na rekonstrukci dopravní infrastruktury
získat více peněz.

SOUČASNÝ STAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Celková délka místních komunikací – cca 63 km, z toho cca 16 km jsou
průjezdní ulice, které vyžadují rekonstrukci (částečně nebo zcela poškozené
asfaltové) nebo kompletní výstavbu (zatím prašné), cca 26 km máme ulic již
v asfaltu dobré kvality, kde stačí běžná údržba, včetně průjezdní silnice II/115,
která je ve správě kraje, a cca 20 km jsou ulice, kde rekonstrukce není zcela
nezbytná vzhledem k jejich minimálnímu dopravnímu významu (slepé a dojezdové) a dále ulice v rozvojových oblastech, kde výstavbu budou financovat
majitelé přilehlých pozemků (developeři) v rámci plnění podmínek regulačního
plánu.
Ulice v kvalitním povrchu + krajská II/115
Ulice slepé nebo k developer. projektům
Průjezdní ulice k opravě nebo dostavbě
CELKEM ULICE MĚSTA ČERNOŠICE

26 017 m
20 213 m
16 414 m
62 644 m

Pro výše uvedených 16 km průjezdních ulic, které vyžadují rekonstrukci,
si město v průběhu srpna a září nechalo zpracovat podrobnou pasportizaci.
Výsledný materiál obsahuje podrobný popis stavu a odborný návrh způsobu
rekonstrukce – od lokálních oprav poškozených míst (výtluky, překopy apod.)
až po celkovou stavbu zatím zcela prašných, nebo totálně poškozených ulic.
Následně byl podle pasportů ulic zpracován relativně přesný odhad nákladů rekonstrukce – na základě detailního tzv. výkazu výměr pro rekonstrukce
jednotlivých ulic. Do odhadu nákladů jsou uvažovány i související a vyvolané
investice, např. úpravy inženýrských sítí, dobudování nebo opravy dešťové kanalizace či jiného způsobu odvodnění, vybudování chodníků (po jedné straně
ulic se zvýšeným pohybem chodců apod.).
Výsledek? Na rekonstrukci/výstavbu uvedených 16,4 km ulic je při dnešních cenách, včetně souvisejících investic (chodníky, sítě, odvodnění), potřeba 105,5 mil. Kč, v tomto členění:
Asfaltové ulice – silně poškozené
Asfaltové ulice – mírně poškozené
Štěrkové ulice
Dešť. kanalizace, přeložky, vyvolané oprava VaK
CELKEM

5 532 m
3 937 m
6 945 m
16,4 km

35 405 tis. Kč
11 531 tis. Kč
50 563 tis. Kč
8 000 tis. Kč
105,5 mil. Kč

Předpokládám, že mezi občany Černošic panuje všeobecná shoda v tom,
že žádoucím cílovým stavem je, aby všechny vnitřní komunikace města byly
v asfaltu nebo dlažbě, a to s důrazem na celkovou kvalitu veřejného prostoru
a bezpečnost chodců.
Jak už ale bylo řečeno, takovouto investici není město při současném stavu
příjmů schopno zaplatit ani ve střednědobém horizontu. Pokud se chceme
dožít toho, že komunikace v našem městě budou vypadat jako městské, je
nezbytně nutné zajistit nový zdroj financování.

PRINCIPY DANĚ Z NEMOVITOSTI
Jedním z nejdůležitějších zdrojů města, a zároveň zdrojem, který má město
relativně pod kontrolou a může jeho výši ovlivnit, je daň z nemovitosti. Její
výnos je celý (100%) součástí našeho městského rozpočtu, zatímco všechny
ostatní daně, které platíme, se přerozdělují centrálně přes stát a města naší
velikosti z nich dostávají až diskriminačně nízký podíl.
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Výše daně z nemovitosti vychází ze zákonem daného výpočtu pro stanovení základu daně (dle výměr pozemků, budov atd.). Výsledná hodnota se pak
násobí tzv. místním koeficientem, který si v zákonem daném rozmezí stanovují obce samy. Dnes platí v Černošicích pro daň z nemovitosti koeficient 2
(na škále 1 až 5).
Řada jiných měst již přistoupila ke zvýšení koeficientu ze základní úrovně
na některou vyšší až maximální, další města a obce zvýšení aktuálně připravují – podle zákona o tom obce rozhodují vždy do 30. 9. s platností od následujícího kalendářního roku. V době přípravy tohoto čísla IL ještě nebyl znám
výsledek, nicméně vedení Hlavního města Prahy již ohlásilo záměr zvýšit daň
na trojnásobek – z koeficientu 1 na 3, někteří pražští představitelé navrhují až
koeficient 5. Přitom v prostředí Prahy to dle informací v MF Dnes znamená,
že např. domek o ploše 200 m2 na pozemku 400 m2, který již dnes platí cca
7.500 Kč (!!) by v budoucnosti platil cca 22.500 Kč (při koeficientu 3). (Rozdíl proti celkově nižší úrovni daně v Černošicích vychází z jiného vstupního
parametru, který je dle zákona u nás 1,6, ale v Praze 4,5.).
Vláda ČR uvažuje o změně výpočtu základu daně z nemovitosti, s pravděpodobným zvýšením plateb. Daň z nemovitosti je v ČR obecně na nízké
úrovni. Věc je ale teprve na úplném počátku úvah. Černošice se přihlásily
do pilotního projektu, kde vybrané obce mají předložit své představy, jaká
kritéria by výpočet daně mohl zohledňovat. Při znalosti věci považuji za nereálné, že by celý proces změny, včetně legislativního projednání, mohl trvat
méně než několik let.
Daň z nemovitosti by měla reflektovat atraktivitu území, tj. i tržní hodnotu
pozemků, a umožnit samosprávě uvést obec do takové podoby, která odpovídá její velikosti, charakteru i významu. Černošice jsou prestižní a atraktivní
lokalitou v těsné blízkosti Prahy, s obyvateli kladoucími důraz a vysoké nároky
na životní prostředí, kvalitu služeb a vzhled města. Daň z nemovitosti někdo
může kritizovat jako nemorální zdanění majetku, na který si člověk ušetřil
ze svých již několikrát zdaněných příjmů. Ale vzhledem k tomu, že výnos
z daně náleží přímo obci, realitě spíše odpovídá chápání této daně jako jakéhosi „příspěvku do fondu oprav“, či poplatku za služby a investice, které
obec svým občanům zajišťuje.
Zdanění přímo v obci je relativně nejspolehlivější forma zdanění, jeho výběr i využití jsou dobře kontrolovatelné – na rozdíl od státu, který je velmi
neefektivní, často netransparentní a zatížený zneužíváním veřejných zdrojů,
což podlamuje daňovou disciplínu lidí. Daň z nemovitosti namířená přímo
do městského rozpočtu je asi nejblíže ideálům demokracie (zdanění v místě
bydliště), principu subsidiarity aj. Zatímco zvyšování celonárodních daní je
z tohoto pohledu sporné, zvýšení místní daně z nemovitosti je opodstatněné
potřebou dostát očekáváním obyvatel ohledně kvality veřejného prostoru aj.

ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU
V případě zvýšení daně z nemovitosti např. na dvojnásobek současné
výše, tj. zavedení koeficientu 4, by získalo město cca 5 mil. Kč dodatečných
prostředků ročně. Při zvýšení koeficientu na 5 získají Černošice ročně cca
7,5 mil. Kč navíc.
O případném zvýšení koeficientu pro příští rok musí zastupitelstvo rozhodnout vždy do 30. září. Na zasedání zastupitelstva 22. 9. byl schválen návrh
na zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, a to na hodnotu 5.
Rozhodnutí zastupitelstva z 22. 9. přímo neřeší konkrétní využití dodatečného výnosu z daně, pouze stanovuje jeho účelové navázání na oblast
rekonstrukce komunikací a veřejného prostoru. O možnostech využití dodatečných příjmů povedeme během října a listopadu další diskuzi s veřejností
i uvnitř vedení města, a teprve poté bude zastupitelstvu ke schválení předložen konkrétní návrh způsobu financování a samotné realizace rekonstrukce
ulic.
Současně se zavádí program příspěvků na kompenzaci nárůstu daně
pro vybrané skupiny obyvatel, kterým by tento dodatečný výdaj mohl výrazně
ohrozit jejich životní úroveň. Jednou skupinou jsou občané nad 65 let samostatně žijící ve vlastní nemovitosti s příjmem pouze ze starobního důchodu,
a to jednotlivci nebo páry, za podmínky trvalého bydliště v Černošicích nejméně od 1. 1. 1995 (tj. jde o „starousedlíky“ v důchodu). Druhou kompenzovanou skupinou budou příjemci dávek sociální péče. Třetí skupinou pak
další osoby v existenčních situacích hodných zvláštního zřetele, kterým město po posouzení v sociální komisi rovněž kompenzaci formou daru přidělí.
Ve všech případech se kompenzace týká pouze majitelů obytných domů,
nikoliv bytů nebo nebytových prostor, lesů, apod.

z radnice
JAK VYUŽÍT ZVÝŠENÝ VÝNOS NA OPRAVY ULIC
Možnosti využití dodatečného příjmu z daně z nemovitosti jsou v zásadě dvě:
A.	Postupně – dodatečných cca 7 mil. Kč ročně investovat do staveb přímo.
Prostým výpočtem vychází, že těch potřebných 105 milionů bychom takto
byli schopni zaplatit a všechny komunikace opravit za 15 let. Ale to bohužel
tak není. Problém je v tom, že během těch let bychom museli investovat
také čím dál více do dočasných oprav ulic s odloženou rekonstrukcí a i tak
by jejich pozdější oprava stála mnohem více. Když necháte poškozený lak
na autě, prorezne vám karosérie. Když necháte popraskaný nebo rozbitý
asfalt, rozpadne se rychle celá vozovka a poškodí se i podkladové vrstvy.
Zkrátka těch cca 105 milionů platí pro rekonstrukci v příštím roce nebo
dvou. Při postupné rekonstrukci by zřejmě ani za 20 let naše město nevypadalo, jak bychom chtěli. Vnitřní dluh v podobě zanedbané a nedokončené
infrastruktury je příliš velký a další její degradace příliš rychlá.
B.	Jednorázově – této variantě jsem dal pracovní název „Velký třesk“ – jde
o jednorázovou hromadnou rekonstrukci s využitím vysokého bankovního úvěru na kompletní vybudování či rekonstrukci potřebné infrastruktury
v krátkém čase. Koncept „Velkého třesku“, který jsem předložil jako svůj
návrh řešení zastupitelstvu i veřejnosti, vychází z úvahy, že pokud existuje
shoda v tom, že žádoucí cílový stav je mít zpevněné kvalitní komunikace,
pak je vhodné postavit je nyní při nízkých cenách stavebních prací a bankovních úvěrů, při zajištěné transparentnosti celého procesu, zabránit dalšímu
narůstání skrytého majetkového dluhu skrze další degradaci infrastruktury,
a hlavně již nyní začít užívat nově postavené a opravené ulice a chodníky…
a teprve pak je splácet stejně jako u hypotéky na dům. Městu to přinese
kvalitnější životní prostředí (nižší hlučnost, prašnost), lepší vzhled i vyšší bezpečnost, a mj. také snížené náklady na opravy, které by jinak musely být
prováděny.
Rozhodnutí o volbě postupné nebo jednorázové, nebo nějak kombinované
varianty, by mělo zastupitelstvo přijmout na svém prosincovém zasedání. V dalším textu se budu věnovat variantě jednorázové, kterou jsem začal promýšlet
a zpracovávat na začátku léta.

„VELKÝ TŘESK“ 2012-2014
VELKÝ TŘESK V KOSTCE
• zvýšení daně z nemovitosti o 150 % (koeficient 5), tj. příjem 7-7,5
mil. Kč ročně navíc;
• rámcový bankovní úvěr na místní infrastrukturu ve výši až 90 mil.
Kč, s předpokladem postupného čerpání v průběhu 2-3 let nebo
v podobě 2-3 samostatných úvěrů;
• rekonstrukce většiny, nebo všech cca 16 km poškozených
a prašných ulic (viz tabulka), s předpokládanou životností nejméně 15-20 let s minimální údržbou (pak bude potřeba nová vrchní
vrstva asfaltu, nikoliv opět nákladná celková rekonstrukce);
• zvýšení daně kompenzováno ohroženým skupinám;
• částečná kompenzace pro občany spolufinancující letošní rekonstrukce dvou ulic.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
• veřejná prezentace - 15. září 2011;
• rozhodnutí o koeficientu daně na zastupitelstvu - 22. září 2011;
• říjen/listopad – veřejná i interní diskuze, další odborná příprava;
• listopad/prosinec – schválení záměru zastupitelstvem;
• 1. čtvrtletí 2012 – projektová dokumentace, VŘ na banku
i na stavební firmy;
• rok 2012 – spuštění sociálního kompenzačního programu;
• 2012-2014 – rekonstrukce místních komunikací v Černošicích,
s postupným čerpáním úvěru v průběhu celé stavby (tj. nebude
čerpáno 90 mil. Kč hned v prvním roce!).

2 hlavní principy „Velkého třesku“:
• dodatečný výnos z daně = splátky úvěru;
• výše úvěru = celkové náklady na rekonstrukce.
Vůči výchozímu rozpočtu města bude úvěr a celý záměr „rozpočtově
neutrální“ - záměr má vlastní samostatné příjmy i výdaje a neovlivní
stávající rozpočet města.

Následující tabulka uvádí, jaký úvěr může město přijmout, aby splátky v předem dané roční výši dosáhly maximálně výše dodatečných příjmů z daně.
Údaj za lomítkem je roční splátka v r. 2014, kdy bude nejvyšší, pak už budou
splátky klesat. Výpočet počítá s konstantní/zajištěnou sazbou 3,2% - to je
relativně vysoký předpoklad. Jde o prvotní model na základě citlivostní analýzy zpracované Českou spořitelnou a.s., s níž byl záměr konzultován a jako
„rozpočtově neutrální“ jí byl posouzen jako přijatelný.
Rozpočtovou neutralitou se myslí, že vedle stávajícího rozpočtu „A“ města
(z něhož platíme cca 15 ročně na investice a dalšími 5 mil. Kč splácíme
dluhy) by vznikl další, a to vyrovnaný rozpočet „B“ se samostatnými příjmy
i výdaji.
Koeficient daně = 4

Koeficient daně = 5

Splatnost

Dodatečný výnos
= cca 5 mil. Kč/rok

Dodatečný výnos
= cca 7,5 mil. Kč/rok

12 let

45.000 tis. Kč / splátky
5.184 tis. Kč/rok

65.000 tis. Kč / splátky
7.487 tis. Kč/rok

15 let

50.000 tis. Kč / splátky
4.903 tis. Kč/rok

70.000 tis. Kč / splátky
6.865 tis. Kč/rok

20 let

60.000 tis. Kč / splátky
4.775 tis. Kč/rok

90.000 tis. Kč / splátky
7.316 tis. Kč/rok

Tabulka ukazuje, že např. při koeficientu 4 bychom měli dodatečný příjem
cca 5 mil. Kč za rok. Tato částka by stačila na splácení např. 15letého úvěru
na 50 mil. Kč nebo 20letého na 60 mil. Kč. Rozsah rekonstrukce by tedy při
koeficientu 4 musel být snížen (některé ulice vypuštěny). Na částku 90 mil.
Kč, která by umožnila realizovat celý potřebný rozsah rekonstrukcí (16 km,
za předpokladu získání dotace 12 mil. Kč na rekonstrukci Komenského,
nebo využití jiných rezerv v propočtech nákladů) „dosáhneme“ s úvěrem
na 20 let - jeho splátky by byly cca 7 milionů ročně; takový potřebný výnos
z daně z nemovitosti zajistí pouze koeficient 5.
Věc nestojí tak, že okamžikem schválení v zastupitelstvu letos na konci
roku navýšíme svoji zadluženost o 90 milionů korun. V prvním roce (2012)
zrealizujeme např. třetinu potřebných investic a vyčerpáme jen tomu odpovídající prostředky z úvěru (tj. např. 30 mil. Kč). Před pokračováním znovu
pečlivě vyhodnotíme ekonomické podmínky, plnění rozpočtu a rozpočtový
výhled. Pokud bude vše podle předpokladů, vyčerpáme teprve ve druhém,
resp. třetím roce zbytek prostředků a zrealizujeme zbytek investic. V současné době nejistých ekonomických vyhlídek tedy máme do finálního rozhodnutí
ohledně celkového úvěrového zadlužení města ještě důležité dva roky času.
Dluh je samozřejmě finanční i psychologickou zátěží. Je ale třeba si uvědomit, že již dnes má naše město z hlediska komunikací (a to pouze těch
vnitřních, průjezdních) materiální (infrastrukturální) dluh ve výši cca 105 mil.
Kč, který každým rokem dalším zhoršováním jejich stavu samovolně rychle
narůstá. Záměr „Velkého třesku“ znamená přeměnit jej na dluh peněžní, zabránit tak jeho dalšímu narůstání a naopak jej postupně umořovat - tj. celkové
zadlužení města snižovat.
Výhody „Velkého třesku“ – jednorázové rekonstrukce komunikací z úvěru:
1. využití aktuálně nízkých cen stavebních prací;
2. jednorázové řešení letitého problému města a důvodu nespokojenosti občanů;
3. zlepšení životního prostředí ve městě (prašnost, hluk, bezpečnost);
4. úspora prostředků, které by v případě postupné rekonstrukce byly průběžně
vydávány na opravy – na výtluky, na úpravy prašných ulic atd.;
5. využití aktuálně příhodných poměrů na finančním trhu (nízké úroky);
6. zachování rozpočtové neutrality – celý záměr financován z dodatečného výnosu daně, tj. bez omezení výše prostředků na ostatní potřeby města;
7. využití možných úspor z rozsahu – snížení ceny díky většímu objemu prací (předpoklad využití elektronické aukce pro dosažení nejlepších možných
cen);
8. zajištění transparentní realizace – vše na internetu, objektivní výběrová řízení,
hodnotící komise dle zájmu s účastí občanů atd.;
9. uvolnění stávajícímu rozpočtu od tlaku na využití jeho zdrojů na rekonstrukci
komunikací – tj. výhodnější výchozí pozice pro financování ostatních priorit.
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Nevýhody a rizika záměru
1. nutnost získání dodatečných prostředků – zvýšení daně, tj. nepopulární a nepříjemný krok;
2. možné finanční těžkosti některých skupin obyvatel;
3. výrazné zvýšení úvěrového zatížení města;
4. potenciální ztráta možnosti získat na některou ulici dotaci (už bude hotová);
5. riziko zbytečného kroku, pokud by ke zvýšení daně mělo dojít celorepublikově;
6. ztráta možnosti motivovat občany k dobrovolné účasti na rekonstrukcí své ulice;
7. snížení naděje na zlepšení u obyvatel, jejichž ulice do záměru nebudou přímo
zahrnuty;
8. riziko zvýšení úrokových sazeb;
9. ztráta „rezervy“ na řešení případných dalších strategických potřeb města (ztráta
možnosti (pozdějšího) zvýšení daně a alokování dodatečných prostředků na jiné
účely).
Komentáře a navrhovaný způsob ošetření některých nevýhod a rizik
záměru:
Ad 1) Jestli máme shodu v tom, že jednou by ty ulice měly být opraveny, pak
je výhodné to udělat jednorázově nyní. Ano, bohužel se na to skrze daň
musíme sami složit.
Ad 2) Součástí celého záměru je zavedení příspěvků na 100% kompenzaci
zvýšení daně vybraných ohroženým skupinám obyvatel (plátcům daně).
Ad 3) „Rozpočtová neutralita“ znamená, že úvěrové zatížení běžného rozpočtu by se nezvýšilo. Nově vytvořený rozpočet pro „Velký třesk“ by naopak
umožnil zabránit dalšímu narůstání skrytého dluhu v naší infrastruktuře.
Město nemusí využít celý úvěrový rámec 90 mil. Kč. Pokud dojde k výraznému zhoršení situace, můžeme záměr zredukovat. Naopak pokud nám stát
začne posílat více peněz, nebo vše postavíme levněji, můžeme čerpat jen
část, anebo úvěr splatit rychleji.
Ad 4) Toto riziko je nízké, kritéria dotací většina místních ulic nesplňuje.
Ad 5) V případě celostátního zvýšení daně z nemovitosti zastupitelstvo posoudí možnost zpětné úpravy místního koeficientu tak, aby k dalšímu nárůstu
zatížení občanů již nedošlo. Možnost změny zákona nevidím jako důvod odkladu potřebných investic.
Ad 6) Zvýšení daně z nemovitosti je v principu nucenou spoluúčastí všech
občanů. Jakýkoliv obecný koncept spolufinancování by vyžadoval složité
a nejednoznačné stanovení priority či výběru ulic, spoustu dohadování a administrativy, řadu praktických i morálních hledisek.

Ad 7) Součástí konceptu je, že prostředky, které má město na rekonstrukce
ulic nyní (výše zmíněné cca 3-4 mil. Kč ročně) by se zčásti využily ke spolufinancovaným rekonstrukcím okrajových ulic (slepé/dojezdové úseky), které
by do „Velkého třesku“ nebyly zahrnuty.
Ad 8) Proti riziku růstu úrokových sazeb je možné se zajistit (mít fixní sazbu
s využitím úrokového derivátu), nebo pojistit.
Ad 9) Strategické priority (viz úvod) nejsou přímo ohroženy, protože jejich financování se předpokládá z jiných zdrojů. Druhotné priority lze krýt z běžného rozpočtu města, který nebude případnou realizací „Velkého třesku“
dotčen. Výhledově lze očekávat posílení rozpočtu města novelou zákonu
o rozpočtovém určení daní (pokud k němu dojde, lze urychlit splátky úvěrů
nebo snadněji financovat další priority). Přijetí „rozpočtově neutrálního“ úvěru na „Velký třesk“ by nemělo ani ovlivnit možnost města přijmout v případě
nouzové potřeby další úvěry vázané na výchozí rozpočet, stejně jako by je
mohlo přijmout dnes.
Závěr: Bez zvýšení koeficientu daně z nemovitosti není město schopno
zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci svých místních
komunikací. Dodatečný výnos z daně při zvýšení místního koeficientu
na hodnotu 5 a přijetí dlouhodobého úvěru umožní městu vyřešit letitý
problém rekonstrukce ulic v průběhu cca 2–3 let.
Filip Kořínek, starosta města Černošice, filip.korinek@mestocernosice.cz
P.S. Na webové stránce města v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry
– Rekonstrukce komunikací najdete podrobnější tabulku a mapu ulic zařazených
do plánu rekonstrukce, prezentaci z veřejné prezentace v Club Kinu a další materiály, včetně výsledků pasportizace.

Zastupitelstvo dne 22. září 2011:
• vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místní koeficient daně
z nemovitosti na hodnotu 5 (proti letošnímu roku se daň zvýší o 150 %);
• schválilo pravidla 100% kompenzace navýšení daně vybraným skupinám
občanů;
• zrušilo dosavadní dodatečné navýšení daně pro budovy používané pro
podnikatelskou činnost (daň se jim zvýší ze 48 Kč/m2 na 80 Kč/m2, tj.
o 67 %).
Na prosincovém zasedání bude zastupitelstvo schvalovat způsob využití prostředků z dodatečného výnosu z daně z nemovitosti.

Sumarizace finančních nákladů pro obnovu a dostavbu dopravní sítě Města Černošice
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Jednou větou...
• Rada města jmenovala na základě výběrového řízení ředitelkou nové školky Vápenice
paní Andreu Červenkovou.
• Do výběrového řízení na dodavatele nábytku pro novou školku se přihlásilo 6 firem;
hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku firmy Kořan nábytek za cca 1,43 mil. Kč,
s dodací dobou 50 dní; po dokončení bude
následovat kolaudace, zápis do rejstříku škol
a nakonec zápis dětí – nástup snad nejpozději na začátku ledna.

gického, nebezpečného a velkoobjemového
odpadu pro město Černošice na roky 20122014 s předpokládanou hodnotou zakázky
maximálně 19,3 mil. Kč celkem.

budována také křižovatka, resp. část budoucí
ulice Červánkové až k vjezdu na jeho pozemek – k oboustranné spokojenosti města i investora.

• Aby pracovníci úřadu nemuseli po velkých
deštích opakovaně vynášet cca 30 kýblů vody
z kotelny a skladu budovy městského úřadu,
schválila rada za 30 tisíc nákup a instalaci
čerpadla; kompletní hydroizolace budovy
zvenku, aby k zatékání vůbec nedocházelo,
není v možnostech rozpočtu a ani efektivní
vzhledem ke končící životnosti celé budovy.

• Zatímco česká vláda diskutovala o tom,
jestli má emisní povolenky v hodnotě 50
miliard rozdat energetickým společnostem
zdarma, rada města Černošice hledala slova,
jak oznámit občanům v oblasti Habřiny, že na
dobudování kanalizace k jejich domům zatím
nemáme.

• Podle ankety na městském webu chybí
ve městě přes 30 % občanů nejvíce prodejna papírnictví; o konečném výsledku ankety
bude město informovat vybrané firmy, které
by tuto informaci mohly ku prospěchu Černošic využít jako podnikatelskou příležitost.

• Byla dokončena rekonstrukce spolufinancovaných komunikací Ostružinová, Berounská a Na Ladech, a zahájena rekonstrukce
Puškinovy, z větší části hrazená z dotace od
MMR.

• Po letech, kdy městské účty kontroloval
a vždy schválil najatý auditor, požádalo město
tentokrát, aby naše hospodaření (dle zákona
zdarma) zkontroloval krajský úřad; krajští kontroloři se již ohlásili na několikadenní prvotní
přezkoumání v půli října.

• V Club Kinu proběhl druhý ročník Bukifestu
na počest vynikajícího textaře a černošického
rodáka Michala Bukoviče, který napsal texty
k písním mnoha známých českých zpěváků
včetně Věry Martinové či Karla Zicha.

• Rada akceptovala nejnižší nabídku na zpracování změny územního plánu – staronovým
zpracovatelem bude United Architect Studio
architekta Myšky, za cenu 415 tis. Kč.

• Majitel objektu Bobík na rozdíl od jednatele společnosti Billa nepřijal můj návrh na
trojstranné setkání ohledně přetrvávajících
sporů; na Billu byly podány dvě soudní žaloby, včetně žaloby na vyklizení; byl jsem ale
alespoň ujištěn, že provoz potravinového supermarketu zde v centru bude zachován i do
budoucna (i když případně s jiným obchodním řetězcem).

• Miroslav Dodo Doležal a Lokomotiva Planet neuspěli se žádostí o finanční podporu
na svoji akci v Club Kinu.
• Hospodářské noviny 2. 9. na první a třetí
stránce referovaly o úspěchu Černošic v organizaci transparentních výběrových řízení,
elektronických aukcí a účasti občanů na spolufinancování rekonstrukcí ulic.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Byla přerušena výstavba vodovodního přivaděče v Radotíně, protože pražský magistrát
přestal platit faktury za investiční akci, k níž je
posílení vodovodu pro Černošice přidruženo.
• Majitel pozemku po bývalé Geoindustrii
přispěl městu částkou 135 tis. Kč, aby byla
současně se stavbou Ostružinové ulice do-

• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na svoz
a zpracování komunálního, tříděného, biolo-

Výzva pořadatelům
zájmových kroužků a kurzů
V Černošicích funguje celá řada zájmových
kroužků, kurzů a volnočasových aktivit, které
se konají na různých místech obce, v městských i soukromých zařízeních. Rádi bychom
jejich existenci zmapovali a přehled zveřejnili
v Informačním listu a na webových stránkách
města. Věříme, že tento seznam poslouží
k rychlé orientaci v nabídce pořádaných
kroužků a kurzů a pořadatelům pomůže najít
nové zájemce.
Žádáme proto všechny lektory, organizátory, instruktory či trenéry, aby na níže uvedenou adresu zaslali následující údaje ke
svému kroužku/kurzu (zajímají nás jak aktivity pro děti a mládež, tak pro dospělé):

• Na radnici se začal používat stejný software
pro přípravu jednání rady a zastupitelstva, který používá pražský magistrát; až se vyladí program i úředníci, ušetří nám čas i starosti.

•
•
•
•
•
•

název, případně stručný popis;
čas a místo konání;
délku kurzu (v týdnech nebo měsících);
cílovou skupinu;
kontaktní osobu;
email a telefon, popřípadě odkaz na webovou stránku.
Údaje můžete posílat na mailovou adresu
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz, poslat
poštou či odevzdat osobně v podatelně města Černošice, Riegrova 1209. Dopis adresujte
Komisi pro školství, mládež a sport.
Za školskou komisi
Lenka Kalousková
členka rady města

Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení
na volné pracovní místo:
Vedoucí oddělení stavebního úřadu
zařazeného do odboru územního
plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Černošice.
Bližší informace naleznete
na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska - volná pracovní místa
a na tel. čísle 251 081 522.
Mgr. Šárka Slabihoudková
referent personálního oddělení
Karlštejnská 259
252 28 Černošice
tel: 251 081 522

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz
| Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 700 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je ve pátek 14. 10. do 10 hodin.
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z radnice

Z 26. schůze Rady města Černošice ze dne 16.8.2011
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí:
• s vybudováním nové kabelové přípojky NN v Plzeňské ul.;
• s odstraněním stávajícího vrchního vedení
v Mánesově ulici, které je vedeno převážně po
soukromých pozemcích a souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN;
• s realizací kabelového vedení sítě elektronických komunikací pro 3 RD č. p. 2098, 2099,
2100 ve Vrážské ul.;
• se stavebními úpravami RD č. p. 271 v Lesní
ul. za podmínky dodržení zastavěnosti dle platného ÚP;
• se stavbou přístřešku pro automobilové stání
na parc. č. 4493/1 v ulici Zd. Lhoty;
• se stavbou zahradního domku na pozemku
parc. č. 2917/24 v Malinové ul.;
• se stavbou studny na pozemku parc. č.
2702/26 v Kladenské ul.;
• s přístavbou zimní zahrady k domu č. p. 963
v Chrudimské ulici;
• se stavebními úpravami podkroví RD č. p.
1330 v Jižní ulici;
• s přístavbou prodejny sportovních potřeb
u zimního stadionu ve Fügnerově ul.;
• s terénními úpravami pozemků parc. č.
4271/26, 4271/53 a 4271/54 v Radotínské
ul.;
• se stavbou přístřešku pro automobilové stání
na pozemku parc. č. 2748/1 v Na Vápenici;
• s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. pro
uložení kabelového vedení na parc. č. 2175,
v obci a k. ú. Černošice za 4.800 Kč; dále na
parc. č. 982, PK 654/1, PK 734, všechny
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 16.000 Kč;
• s uzavřením sml. o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s. r. o. pro uložení plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1734/35
a 2914, v obci a k. ú. Černošice za 800 Kč;
dále na parc. č. 2917/90, v obci a k. ú. Černošice všechny ve vlastnictví města Černošice
za 1.800 Kč;
• s uzavřením sml. o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy, s. p. z důvodu vyřešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům parc.
č. 4271/1, 4271/24, 4271/31, 4271/34,
6193, PK 500/15, 6209/4, 6211/24,
6211/25, 6211/26, 6211/33 a 6211/35, do
kterých zasahuje stavba „Cyklostezka Černošice, propojení osady Na Vírku – ulice Kazínská“
za 51.140 Kč;
• s uzavřením sml. o partnerství se Svazkem
obcí – Region Dolní Berounka za účelem získání příspěvku v rámci výzvy č. 54 Regionální
rady regionu soudržnosti na výstavbu cyklostezek ve městě Černošice v rámci akce „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“;
• s uzavřením sml. o právu provést stavbu se
Svazkem obcí – Region Dolní Berounka za
účelem získání příspěvku v rámci výzvy č. 54
Regionální rady regionu soudržnosti na výstavbu cyklostezek ve městě Černošice v rámci
akce „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“ dotýkající se části pozemků PK 52/1,
PK 90/32, PK 708/1, PK 478, 3789/5, PK
228/2, PK 428/5, PK 419/4 v k. ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice;
• s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
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věcného břemene mezi Svazkem obcí – Region Dolní Berounka a městem Černošice
pro stavbu cyklostezek na částech pozemků
PK 52/1, PK 90/32, PK 708/1, PK 478,
3789/5, PK 228/2, PK 428/5, PK 419/4
v k. ú. Černošice za účelem získání příspěvku v rámci výzvy č. 54 Regionální rady regionu
soudržnosti na výstavbu cyklostezek ve městě
Černošice v rámci akce „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“;
• s uzavřením sml. o nájmu části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK 282/3, PK
282/1 díl 1, parc. č. 282/3, parc. č. 282/5
díl 1, parc. č. 367/1 díl 1 a pozemku parc. č.
4185 v k. ú. Černošice pro umístění a provedení stavby cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví společnosti KUKBURG Capital, a. s., mezi
společností KUKBURG Capital, a. s. a městem
Černošice v souvislosti se získáním příspěvku
na stavbu cyklostezek v rámci akce „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“;
• s uzavřením sml. o podnájmu části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK
282/3, PK 282/1 díl 1, parc. č. 282/3, parc.
č. 282/5 díl 1, parc. č. 367/1 díl 1 a pozemku
parc. č. 4185 v k. ú. Černošice pro umístění
a provedení stavby cyklostezky mezi městem
Černošice a Svazkem obcí – Region Dolní Berounka.
Rada města nesouhlasí:
• s vybudováním nového kabelového vedení NN
v oblasti Na Pískách;
• se stavbou prodejního skladu a prodejny
na pozemcích parc. č. 4271/26, 4271/53
a 4271/54 v Radotínské ul.;
• s úpravou křižovatky ulic Pod Višňovkou
a K Višňovce, která by sice zabránila vytékání
dešťové vody do ulice K Višňovce, ale mohla
by způsobit problémy se zatékáním dešťových
vod k nemovitostem v ulici Pod Višňovkou
a ukládá TS obnovit funkčnost odvodňovacího
příkopu.
Rada města:
• ukládá Odboru investic ve spolupráci s Odborem vnitřních věcí - právním úsekem vypracovat
a následně zveřejnit text výzvy k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro
dodávku a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí do 19. 8. 2011
a dále jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky „Dodávka
a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí“ v tomto složení: 1. člen
p. Kořínek, 2. člen pí Červenková, 3. člen
pí Janovská, 4. člen p. Jiránek, 5. p. Hladík
a jako náhradníky této komise p. Nádvorníka,
pí Hoppovou a p. Havránka;
• vybírá nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky
„Dodávka a montáž osobního výtahu do objektu MŠ Černošice- ulice Pod Ptáčnicí“ ve variantě 1 – prosklená výtahová šachta společnosti
Pražské výtahy, s. r. o. pro dodávku a montáž
osobního výtahu za 1.243.200 Kč vč. DPH;
• souhlasí s vícepracemi II. v objektu MŠ Vápenice ve výši 192.965,24 Kč bez DPH;
• vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti Strabag, a. s. na realizaci akce „parkoviště v ulici
K Lesíku“ za 387.799,06 Kč vč. DPH;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat

•

•
•

•

a schválit záměr odprodeje pozemku parc. č.
3427/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 344 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu
500 Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu vzhledem k potvrzenému nezájmu majitele přilehlých pozemků
o odkup pozemku parc. č. 3800/3 a 3800/4
v osadě Zátoka radosti ve vlastnictví města
za cenu 1.000 Kč/m2 revokovat usnesení č.
14/7 ze dne 9. 6. 2011 a nabídnout odprodej
za cenu 500 Kč/m2 původně doporučovanou
radou města, vzhledem ke skalnatému terénu;
bere na vědomí informace o ukončení nájmu
v bytě č. 6 nacházejícím se v domě č. p. 259
v Karlštejnské ul.;
odkládá své rozhodnutí o případné úpravě
sjezdu ze silnice č. II/115 do Osady Na Vírku
v odhadované výši nákladů v částce 30.000 Kč
za předpokladu využití TS k provedení zemních
prací a konstrukční vrstvy vzhledem k aktuální
vytíženosti TS a nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města a pověřuje starostu
města, aby projednal se šerifem chatové osady
Na Vírku případné spolufinancování ze strany
majitelů pozemků a staveb v této oblasti na realizaci výše uvedené investice ve výši nejméně 50 % finanční části záměru s termínem do
31. 10. 2011;
bere na vědomí, že nedošlo k uzavření sml.
o dílo na úpravu elektroinstalace v objektu
hasičské zbrojnice v Mokropsech na základě
rozhodnutí rady ze dne 21. 2. 2011 s firmou,
která předložila nejnižší nabídku a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na úpravu elektroinstalace v hasičské zbrojnici v Mokropsech,
Srbská 999 s panem Janským v celkové ceně
133.884 Kč vč. DPH, která po snížení původní
nabídky předložené touto firmou v únoru 2011
odpovídá nejnižší nabídce.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města:
• jmenuje Komisi pro otvírání obálek a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Právní poradenství související s činností zadavatele“ v tomto složení: p. Louška; p. Hradilek;
pí Kopačková;
• ukládá místostarostce vést jednání se zástupcem sdružení S dětmi a pro děti.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města schvaluje předložený soubor RO
č. 7/2011.
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města vybírá jako nejvýhodnější nabídku
jazykové školy Elvis, s. r. o. v ceně 350 Kč/výuková hodina (45 min) pro pracovnice jednotného kontaktního místa živnostenského úřadu.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s nákupem spotřebního
materiálu do tiskáren prostřednictvím elektronického tržiště dle nabídky č. G11/92620, od společnosti KAST, spol. s r. o. s nejnižší cenovou
nabídkou 66.337,20 Kč vč. DPH.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace
7.000 Kč z rozpočtu odboru kultury fy Černo-
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šická investiční, s. r. o. na pořádání festivalu
BUKIFEST 2011.
USNESENÍ KULTURNÍ KOMISE Z 9. A 10.
ZASEDÁNÍ
Rada města:
• pověřuje odbor vnitřích věcí přípravou podkladů pro případné podání dotace na bezdrátový
rozhlas z OPŽP;
• bere na vědomí návrh kulturní komise na instalaci nového osvětlení a nalakování vnitřních
oken na bílo odbornou firmou v Mokropeské
kapličce a pověřuje Odbor investic ve spolupráci s Odborem kultury předložením 3 nabídek na provedení tohoto projektu;
• souhlasí se jmenováním paní Hudcové městskou kronikářkou;
• souhlasí s vydáním publikace, jež by zmapovala historii černošické základní školy ke 110.
výročí ZŠ Černošice I. v roce 2012, v celkových nákladech do 15 tis. Kč vč. DPH a ukládá
Odboru kultury a školství zajistit přípravu vydání
publikace do 15. 3. 2012.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města:
• bere na vědomí Návrh opatření obecné povahy č. 1/2011, kterým se stanoví územní
opatření o stavební uzávěře v lokalitě Javorová
v k. ú. Černošice;
• bere na vědomí Návrh opatření obecné povahy č. 2/2011, kterým se stanoví územní opat-

ření o stavební uzávěře v lokalitě V Lavičkách
v k. ú. Černošice;
• ukládá OÚPSŘ zajistit zpracování a projednání Návrhu opatření obecné povahy č. 3/2011,
kterým se stanoví územní opatření o stavební
uzávěře v lokalitě Pod vechtrem v k. ú. Černošice;
• ukládá OÚPSŘ zajistit zpracování a projednání
Návrhu opatření obecné povahy č. 4/2011, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře v lokalitě samoobsluha Mokropsy v k. ú.
Černošice (č. parc. 2614/1 a 2614/2).
RŮZNÉ
Rada města:
• souhlasí s nabídkou společnosti e-Centre
ve výši 49.000 Kč + DPH na zpracování auditu
současného stavu likvidace odpadu a realizaci
zadání veřejné zakázky formou elektronické
aukce;
• pověřuje Komisi pro školství, mládež a sport,
aby si od ředitele ZŠ vyžádala návrh plánu práce na školní rok 2011/2012 včetně stanovených konkrétních měřitelných cílů; aby plán
práce posoudila a případně formou připomínek a dodatečných úprav spolupracovala s ředitelem školy na sestavení jeho konečné verze;
žádá ředitele ZŠ o předložení konečné a se
školskou komisí projednané verze plánu práce
na školní rok 2011/2012 na vědomí radě města, a to s termínem 30. září 2011;
• souhlasí s finanční podporou sdružení „Linka

•

•

•

•

bezpečí“ (dětská krizová telefonní linka) ve výši
5.000 Kč;
vybírá jako dodavatele ochranných pomůcek
pro hasičskou jednotku JSDH Černošice –
Mokropsy společnost Stimax International,
s. r. o. ve výši 202.086 Kč vč. DPH;
přijímá nabídku o. s. Mokropsy, klidný a bezpečný domov, na zpracování projektové dokumentace na realizaci navýšení ochranného
valu skateparku;
bere na vědomí stanovení místní úpravy
na pozemních komunikacích II/115 – ul. Vrážská a ul. K Lesíku, Školní a Zd. Lhoty a ukládá
TS realizovat navržené dopravní značení;
bere na vědomí informaci Jednotky sboru
dobrovolných hasičů o navýšení ceny opravy
vozidla Tatra na 71.000 Kč a souhlasí s úhradou této ceny a bere na vědomí informaci
o další poruše motoru téhož vozidla a souhlasí
s havarijní opravou této závady.

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

Zkrácenou verzi zápisu schůze rady města připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Nelegální motorismus
aneb jízda na čtyřkolkách mimo pozemní komunikace
V posledních letech z médií opakovaně
slyšíme o problémech obcí souvisejících
s jízdou na čtyřkolkách mimo pozemní
komunikace. Řidiči čtyřkolek k jízdě
nejčastěji využívají lesní a polní cesty, či
jezdí přímo po zemědělské půdě. Tento
problém se nevyhnul ani Černošicím.
Na základě konkrétního podnětu se město zabývalo rozborem možného postihu řidičů čtyřkolek
v oblasti Na Koutech. Na pozemcích několika
soukromých vlastníků si uživatelé čtyřkolek dokonce vyjezdili cesty, které jsou již viditelné i na
satelitních snímcích našeho města. Dochází tak
nejen k znehodnocování zemědělského půdního fondu, ale také k rušení v blízkosti bydlících
občanů hlukem a motorovými zplodinami.
Město Černošice na základě právního rozboru
dospělo k těmto možnostem zákonného řešení
problému:
1.	Jako první krok je nejvhodnější oslovit vlastníky
dotčených pozemků s dotazem, zda se užívání pozemků k jízdě čtyřkolek (či jiných vozidel)
koná s jejich souhlasem. V případě, že řidiči
čtyřkolek pozemky užívají se souhlasem jejich
majitelů, sankční postihy by směřovaly vůči
těmto majitelům. Pokud se tak děje bez jejich
souhlasu, mohou případně majitelé proti řidičům čtyřkolek uplatňovat náhradu škody.
2.	Při jízdě na čtyřkolkách mimo pozemní komunikace dochází k poškozování zemědělské
půdy a lze konstatovat, že je zde podezření ze

spáchání trestního činu poškození cizí věci ve
smyslu § 228 odst.1 zákona č. 40/2009 Sb.
(Trestní zákoník). Skutková podstata tohoto
trestního činu vyžaduje, aby pachatel způsobil
na cizím majetku „škodu nikoli nepatrnou“, tj.
aby způsobená škoda dosáhla částku nejméně 5.000 Kč. Za účelem zjištění konkrétního
pachatele je vhodná součinnost Městské policie či Policie ČR. Majitelé pozemků, ale i jakékoliv třetí osoby se mohou obrátit na Policii ČR
i s trestním oznámením na neznámého pachatele. Dle §76 odst. 2 zákona č.141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním, může každý zadržet
osobu podezřelou ze spáchání trestného činu,
pokud ji přistihl při páchání trestního činu či
bezprostředně poté.
3.	Pokud je pozemek využívaný k jízdě na čtyřkolkách součástí zemědělského půdního fondu,
vztahuje se na něj zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu (dále
jen zákon o ZPF“). Ten v §20 odst. 5 stanoví,
že pokud dojde k poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí ZPF, postupuje orgán ochrany ZPF podle zákona o přestupcích.
Pozemky, které jsou ornou půdou, nesmí být
užívány takovým způsobem, kterým by docházelo ke znečišťování půdy, potravního řetězce
a zdrojů pitné vody škodlivými látkami a k poškozování okolních pozemků a příznivých vlastností půdy. Jednání, které je v rozporu s tímto ustanovením zákona, lze postihovat jako
přestupek dle § 35 odst.1 písm. e) zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích a uložit pokutu

až do 5.000 Kč. Lze případně uplatnit také
§ 45 zákona o přestupcích, kdy lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
4.	Pokud jsou čtyřkolky užívány způsobem produkujícím nadměrný hluk v době, kdy je používání hlučných strojů a zařízení zakázáno místní
vyhláškou (OZV č. 1/2009) o ochraně veřejného pořádku, lze takové chování postihovat
jako přestupek (rušení nočního klidu, veřejné
pohoršení resp. porušení povinnosti stanovené OZV - § 46 a § 47 zákona o přestupcích).
5.	Užívání pozemků k jízdě na čtyřkolkách je možné také označit za užívání pozemku bez vydání
příslušného povolení či souhlasu stavebního
úřadu.
V případě, který město řešilo letos v červenci, došlo za účasti pracovnice stavebního úřadu
a velitele Městské policie k ústnímu jednání s majiteli pozemků v oblasti Na Koutech, na kterých
probíhá jízda na čtyřkolkách. Tito majitelé uvedli,
že využívání jejich pozemků se koná bez jejich
souhlasu a souhlasili s navrženým postupem
– pozemky budou označeny nápisem „Soukromý
pozemek“, Městská policie Černošice bude pravidelně kontrolovat způsob jejich užívání a v případě zjištění přestupků či trestných činů konkrétních osob bude v souladu se zákonem uplatňovat
sankční postihy. Podmínkou uplatnění sankcí je
samozřejmě zjištění totožnosti pachatelů.
Slávka Kopačková
odbor vnitřních věcí
slavka.kopackova@mestocernosice.cz
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Správní odbor
Pokračování ze str 1
na úseku občanských průkazů) a cestovními
doklady (příjem žádostí, zapisování titulů a vědeckých hodností do cestovních pasů, projednávání přestupků v blokovém řízení na úseku
cestovních dokladů, vedení správních řízení na
úseku cestovních dokladů).
Druhým neméně důležitým oddělením je oddělení matrik a evidence obyvatel, které má
dvě pracoviště, a to na Praze 2 v ulici Podskalská
19 a v Černošicích v ulici Riegrova 1209.
Stejným způsobem se dělí i předmět činnosti
oddělení matrik a evidence obyvatel, a to na pracoviště Podskalská, sloužící pro klienty z celého
správního obvodu Praha-západ v rámci plnění
úkolů obce s rozšířenou působností na úseku
přenesené působnosti a na pracoviště Černošice, na které se v převážné většině obracíte vy,
občané Černošic.
Pracoviště Černošice vystavuje prvopisy a duplikáty matričních dokladů, vydává potvrzení
z matričních knih a sbírek listin, zapisuje do matričních knih matriční události, řeší změny jmen
a příjmení, určení otcovství, a dále například zajišťuje slavnostní obřad při uzavírání manželství.
V neposlední řadě je milou povinností tohoto
pracoviště i zajišťování vítání občánků. Na úseku
evidence obyvatel pracoviště samozřejmě přihlašuje nové občany k trvalému pobytu do Černošic, přijímá od občanů hlášení o ukončení trvalého pobytu na území ČR a například ještě přijímá
žádosti o vydání občanského průkazu a stejně
jako pracoviště v Podskalské zajišťuje služby
kontaktního místa Czech POINT a ověřuje listiny
a podpisy.
Na Prahu 2 do ulice Podskalská se naši klienti
– v tomto případě zejména lidé, žijící ve správním
obvodu Praha-západ - mohou obracet ve věcech
vyššího ověřování rodných, oddacích a úmrtních
listů a dokladů o partnerství, vysvědčení o právní

Co se děje ve škole
Ve čtvrtek 1. září 2011 odstartoval nový školní rok, který přináší hned několik změn a novinek. Například letos poprvé budou všichni
žáci školy vyučováni podle našeho školního
vzdělávacího programu.
100 prvňáčků
Do prvních tříd nastoupilo přesně sto žáků.
Čtyři třídy jsme otevřeli v Mokropsech a jednu
třídu v budově v Komenského ulici. V prvních
třídách vyučují PaedDr. Zdeňka Albrechtová,
Mgr. Ludmila Křivohlavá, Mgr. Eva Hanzelková, Bc. Iva Kuželová a Mgr. Jana Sticzayová.
Škola má k prvnímu září 694 žáků a je největší školou na okrese Praha–západ.
Došlo ke změnám ve složení pedagogického sboru. Po rodičovské dovolené se

způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství, nahlížení do
matriky nebo sbírky listin, provádění autorizované konverze dokumentů a neposlední řadě i kontaktní místo Czech POINT. Na úseku evidence
obyvatel pracoviště Podskalská poskytuje (mimo
služby poskytované obecním úřadům ostatně
podobně jako u problematiky matrik) klientům
zejména tyto služby - rozhoduje ve správním
řízení o zrušení údaje o místu trvalého bydliště
a přijímá od klientů písemné žádosti o zprostředkování kontaktu.
Příjemnou informací je, že v průběhu letošního
roku byl na pracovišti Podskalská zřízen dětský
koutek a tím se podstatným způsobem zpříjemnil
čas dětí a potažmo rodičů, strávený na našem
úřadě.
Pro přiblížení činnosti odboru bych například
zmínil postup při typické činnosti našeho odboru
- vydání cestovního pasu:
A) Klient se musí na naše pracoviště osobně
dostavit, elektronické podání bohužel není
možné.
B) Vydáváme dva typy cestovních pasů:
1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
– nejdříve pracovník oddělení vyplní položky
žádosti daty získanými z centrálních databází
MV ČR a porovná je s podklady předloženými
klientem. Pořídí biometrické údaje: zobrazení
obličeje, které se digitalizuje pro zpracování tištěné podoby občana v cestovním pase,
sejme otisky a digitalizuje žadatelův podpis
na tabletu. Po konečné kontrole všech údajů
na žádosti s klientem se veškerá data zapsaná
do žádosti odesílají přes interní síť Ministerstva
vnitra do centrálního systému ke zpracování.
Vyrobený pas si žadatel vyzvedává na stejném
místě, kde o něj žádal asi do 3 týdnů, maximálně v zákonné lhůtě 30 dní. Na webových stránkách města je možné si ověřit, zda již byl pas
vyroben a je na pracovišti připraven k vydání.

vrátila Mgr. Hana Blaženínová, paní Martina
Knollová a do školní družiny nastoupila paní
Ivana Cullen. Nástup nové družinářky byl třeba z důvodu rozšíření školní družiny o jedno
oddělení.
Novinky ve výuce
Během měsíce září se začal realizovat nákup interaktivních tabulí z projektu „EU peníze školám“. V první fázi předpokládáme nákup pěti tabulí. V rámci tohoto projektu musí
učitelé vytvořit sady digitálních učebních
materiálů a jejich funkčnost ověřit ve vyučovacím procesu.
Provozní změny
O prázdninách byly provedeny v budově
drobné opravy (rozbité žaluzie, malba ve třídách) a oprava komínu. Velkou rekonstrukci

2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
tzv. „blesk“ - tento pas má omezenou dobu
platnosti na 6 měsíců, a proto není vhodný
pro cestování do zemí, kde je vyžadována
platnost delší. Je vyráběn přímo pracovníky
oddělení. Pro vyhotovení toho pasu je nutné
přinést 2 fotografie a vyplněnou žádost. Pokud to provozní podmínky dovolí, bude tento
cestovní doklad vyroben na počkání.
Správní odbor má úřední hodiny:

• Pondělí
• Úterý 		
• Středa		
• Čtvrtek
• Pátek 		

8.00–17.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–17.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.

Navštěvu na správním odboru v úředních hodinách na určitý den a hodinu je možné si objednat
také přes webový odkaz http://www.mestocernosice.cz/mesto/objednavani-klientu-a-informace-o-hotovych-dokladech/. V případě, že klientům úřední hodiny nevyhovují, a nebo když
řešení problému nesnese odkladu, je možné si
telefonicky či e-mailem domluvit na jiný termín.
Další informace o odboru je možné získat opět
na webových stránkách Města Černošice (http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/
struktura-informace-odboru/spravni-odbor/),
případně na telefonech 221 982 304 (oddělení
matrik a evidence obyvatel – vedoucí oddělení
paní Marcela Růžičková) a 221 982 475 (oddělení osobních dokladů – vedoucí oddělení paní
Renata Vyhňáková) nebo přímo osobně na adresách příslušných pracovišť.
O Vaši spokojenost se stará kolektiv správního odboru, složený z dvanácti úřednic a dvou
úředníků, těšíme se s Vámi na shledanou.
Jiří Toman, vedoucí správního odboru
Městského úřadu Černošice
jiri.toman@mestocernosice.cz

zaznamenala školní kuchyně, kam byly zakoupeny konvektomaty a zároveň došlo k oddělení prostor kuchyně od jídelny.
S přibývajícím počtem žáků školy a omezeným počtem tříd muselo být přesunuto taneční oddělení ZUŠ do tělocvičny ZŠ. Z těchto
důvodů budou některé mimoškolní aktivity
v budově v Komenského ulici.
Ve škole bude nadále fungovat Školní poradenské centrum pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami
učení.
Termíny prázdnin a organizaci školního
roku naleznete na webových stránkách školy www.zscernosice.cz, kde zároveň během
roku můžete získat aktuální informace o dění
ve škole a on – line klasifikaci svých dětí.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

ZŠ Černošice přijme od 1. února 2012 aprobovanou učitelku pro první stupeň na plný úvazek.
Zástup za mateřskou dovolenou. Kontakt 251 001 602 nebo zscernosice@zscernos.cz
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Trpělivost a vztah k dětem jsou základ
Do černošické školy letos nastoupilo rovných 100 prvňáčků. Do tajů učení je zasvětí
paní učitelky Ludmila Křivohlavá, Zdeňka Albrechtová, Jana Sticzayová, Eva Hanzelková a Iva Kuželová. S třemi prvně jmenovanými jsem si povídala o tom, jaké dnešní
děti jsou, jak probíhá výuka a co obnáší jejich práce. Za nejdůležitější považují vztah
k dětem a trpělivost. Bez toho by prý svoji práci nemohly dělat.
Většina dětí se do školy těší. Ale samozřejmě se
najdou i takové, které jsou ze začátku bojácné.
Zatím se prvňáčci se školou spíš seznamují a postupně se začínají opravdu učit.
Co se prvňáčci učí
Prvňáčci mají 21 vyučovacích hodin týdně,
4krát týdně mají 4 hodiny a jednou 5 hodin. „Ta
pátá hodina už ale bývá hodně náročná,“ říkají
s úsměvem paní učitelky. Děti se učí češtinu, matematiku, angličtinu, dále mají pracovní činnosti,
výtvarnou výchovu a tělocvik. Jednotlivé předměty se ale v praxi hodně prolínají. „I v češtině či
angličtině si zpíváme nebo hrajeme divadlo,“ říká
Zdeňka Albrechtová.
„A kdykoliv je na dětech vidět, že začínají být
nepozorné, děláme si uvolňovací cvičení,“ dodává Ludmila Křivohlavá. „Nebo si s dětmi někdy
i zatančíme,“ přidává další uvolňovací aktivitu
Jana Sticzayová. Takový prvňáček totiž celou hodinu sedět nevydrží. Šestileté děti by měly dokázat držet pozornost 10 až 20 minut, ale hodina
trvá 45 minut.
Děti dnes a dříve
Jak zpívá Václav Neckář v jednom ze svých
hitů – časy se mění, alespoň soudím podle toho,
jak probíhaly hodiny v době, když jsem byla sama
školou povinná. Paní učitelky Křivohlavá a Albrechtová mi dávají za pravdu. Obě totiž mají za
sebou dlouhou praxi, učí už 25 a 30 let. Jana
Sticzayová má 15 let praxe a i ona tyto změny pozoruje. „Dřív děti vydržely víc sedět. Běhaly celé
odpoledne po venku. Tím pádem pak ve škole
byly klidnější. Dnešní doba je strašně hektická,
rodiče nemají tolik času a děti tak tráví hodně
času u počítačů, televize, DVD. A potom nevydrží
sedět v lavicích,“ shodují se.
Takže průběh hodin dnes a před 20 lety se
dost liší. Zatímco dřív bylo ve třídě zcela standardně více než 30 žáků (Zdeňka Albrechtová zažila i 38 dětí ve třídě) a děti celou hodinu musely
sedět v lavicích, dnes jich bývá jenom kolem 20
a hodiny jsou mnohem pestřejší.
FOTO 5x archiv ZŠ Černošice

-- 1. D - Bc. Iva Kuželová --

Ve světě se často můžeme setkat s tím, že
na začátku školní docházky nejsou děti známkované, rodiče dostanou jen psané hodnocení.
Například ve Švédsku nedostávají děti známky
po celou základní školní docházku. U nás se
známkuje hned od začátku. Těžko soudit který
model je lepší, . Děti to ale zřejmě mají jasné.
„Hrozně se těší na známky, hlavně na jedničky
a samozřejmě musí být dvakrát podtržené,“ vypráví paní učitelky s úsměvem.
Moderní doba má plusy i minusy
A jaké jsou dnešní děti jinak? Jsou jiné než
předchozí generace? Děti jsou prý v podstatě
pořád stejné, jsou hodně šikovné. Ale dnešní moderní a uspěchaná doba s sebou přece jen nese
věci, které se na dětech projeví. „Hodně dětí
v první třídě špatně mluví,“ shodují se paní učitelky. „Hůř se pak učí třeba psát. Je to do značné
míry tím, že se méně čte a děti více sledují televizi. V mnoha moderních pohádkách a filmech se
mluví hodně rychle a děti to nestačí zpracovat,“
vysvětluje Zdeňka Albrechtová. „Pak je nutné
s dětmi chodit na logopedii, a především s nimi
pravidelně procvičovat doma, stačí 20 minut
denně. Aby byly výsledky brzy znát, důslednost
je nutná,“ apeluje na rodiče Ludmila Křivohlavá.
„Všichni prvňáčci se ale letos umí sami podepsat,“ chválí děti paní učitelky.
Oproti předchozím generacím mají současní
prvňáčci na svůj věk velké znalosti. Dnes mají děti
přístup k televizi, encyklopediím, internetu. Když
je ale informací příliš, neumí je naše malé ratolesti
zpracovat.
Na hodiny se připravují i učitelé
S tím vším si musí paní učitelky poradit. Na hodiny se tam nepřipravují jen děti, ale i ony. Opravdu to nefunguje tak, jak si mnoho lidí myslí. Že si
učitel přípravu udělá jednou a pak podle ní učí
už pořád.
„Připravuji se v podstatě denně. Sice člověk
učí pořád to samé, ale je třeba si promyslet, co se
bude tu danou hodinu dělat, jakou novou hru do
výuky vložit, připravit si kartičky, magnetky a podobně. A další příprava je přímo o přestávce před

-- 1. C - Mgr. Jana Sticzayová --

-- 1. B - Mgr. Ludmila Křivohlavá --

hodinou. U malých dětí se hodně píše na tabuli,“
popisuje Jana Sticzayová.
Její starší kolegyně doplňují další tipy, jak si přípravu zdokonalit. „Já si zapisuji některé poznámky přímo do slabikáře, abych napříště věděla, co
jsem s dětmi dělala. Mám to jako inspiraci při dalších přípravách,“ říká Ludmila Křivohlavá. „ A také
je dobré si poznamenat data, aby měl člověk přehled, co kdy s dětmi probíral. To pak hned vím, že
před rokem jsme byli třeba už o pár stránek dále,“
doplňuje Zdeňka Albrechtová.
To všechno jsou ale jen pomocné věci. „Co
totiž platí na jedny děti, na druhé neplatí vůbec.
Jedny baví básničky, druhé ne. Takže vždycky je
potřeba hodiny připravit tak, aby vyhovovaly právě těm prvňáčkům, které zrovna učíme. Jedničky
dětí jsou pak velkou odměnou i pro nás,“ uzavírají
naše povídání paní učitelky.
Dana Jakešová, editorka IL

-- 1. E - Mgr. Eva Hanzelková --

-- 1. A - PaedDr. Zdeňka Albrechtová -13

názory zastupitelů
V polovině září byl veřejnosti prezentován
návrh na zvýšení daně z nemovitosti. Jaký je
váš názor na navrhované využití výnosu z této
daně na rekonstrukci cca 16 km nezpevněných komunikací v našem městě?
● Michal Strejček (Volba pro město): S principem
daně z nemovitosti nesouhlasím
obecně, neboť se jedná o další
zdanění již jednou zdaněných
příjmů. Pokud vedení města
ovšem prosadí její navýšení
(cca o 100–150 % !), pak rekonstrukci komunikací z této daně nepovažuji za efektivně vynaložené finanční prostředky občanů města, neboť
vložené finance budou spotřebovány v poměrně
krátké době, která je dána v podstatě životností
asfaltu. Jako prioritní investiční akci financovanou z této daně bych spíše souhlasil s dostavbou školy, výstavbou nové mateřské školky,
apod. Tedy s investicemi, které celé obci budou
sloužit nepoměrně více generací než jednorázová obnova některých ulic. Vzhledem k tomu,
že zvýšení daně z nemovitosti je vedením města
přímo navázáno na splátky cca 100 milionového
úvěru, ze kterého by se měly navržené komunikace rekonstruovat, s mým hlasem na zvýšení
této daně nelze počítat.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Můj
názor na toto řešení není jednoznačný. Jedná se o ambiciozní
řešení letitého problému našeho města. Celý projekt má řadu
úskalí a rizik – především zvýšení daňové zátěže
pro všechny obyvatele, což nejvíce postihne
především důchodce a sociálně slabší. Dále se
město tímto způsobem připraví o prakticky poslední finanční rezervu pro případ krizové situace
v následujících letech. Splácení celého plánovaného dluhu se dále přenese na několik dalších
volebních období. Problematický a jistě obtížně
ošetřitelný je způsob ochrany této investice –
kvalita dodavatelské práce, následné další zásahy do hotových vozovek při dostavbě nových
domů, atd. Naproti výše zmíněnému však je jistě
pozitivní snaha vedení města o komunikaci tohoto problému s veřejností i opozicí. Výše zmíněná
rizika jsou vedením uznána a je snaha o jejich
ošetření a minimalizaci jejich dopadu na obec
a občany. Současná doba je také ideální pro realizaci tohoto plánu vzhledem k nízkým cenám
stavebních prací a příznivým úrokovým sazbám.
Získané finanční zdroje ze zvýšené daně půjdou
účelově na rekonstrukci komunikací a neohrozí
tak investice do ostatních priorit města – kulturní
sál, sportovní hala, atd. Domnívám se, že tyto
pozitivní skutečnosti převažují nad riziky celého
projektu a výsledek bude pro město i občany
přínosem. Vzhledem k výše zmíněnému a po
obšírné diskusi tohoto problému se svými voliči jsem připraven tento projekt podpořit i jako
zastupitel.
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Se zvýšením daně z nemovitostí se skřípěním zubů souhlasím, neboť
nevidím jiný způsob, jak nyní
zajistit prostředky na zrychlení
14

oprav komunikací. Za problematickou však za
stávající situace považuji velmi rychlou opravu
všech potřebných komunikací financovanou
vysokým a dlouhodobým úvěrem, a to zejména
s ohledem na vysoké úvěrové zatížení města dosti omezující financování jiných případných nutných investic (tzn. celý výnos ze zvýšení daně
z nemovitosti by byl vázán na splátku dlouhodobého úvěru), náročnost důkladné přípravy takovýchto rozsáhlých oprav a řadu nyní neznámých
faktorů souvisejících s rekonstrukcí, které se vyjasní až v průběhu rekonstrukce (např. skutečný
stav sítí). Předpokládám, že otázka konkrétního
způsobu využití případného zvýšeného výnosu
z daně z nemovitostí na opravu komunikací bude
ještě důkladně diskutována.
● Veronika Goldová
(ODS) S návrhem na zvýšení
koeficientu daně z nemovitosti
(zvýšení o 150 %) nesouhlasím a nepodpořím jej ani na
zasedání zastupitelstva obce.
Samozřejmě, že i mně by se líbilo, kdybychom
mohli provést v podstatě okamžitou rekonstrukci
oněch 16 km nezpevněných komunikací (shodně by se mi líbilo, kdybychom mohli realizovat
i jiné záměry, jenž by zpříjemnily život obyvatelům Černošic). Ale nemohu rozhodně souhlasit
s navrženým způsobem financování, jenž v této
věci prezentoval pan starosta Mgr. Filip Kořínek
na veřejném projednání konaném dne 15. září
2011. Způsob financování tak razantním (dovolím si říci až likvidačním) zvýšením daně z nemovitosti, považuji za velmi nešťastný, nepromyšlený a zbrklý. Navrhované zvýšení daně bude mít
(bude-li schváleno) obrovský dopad na vlastníky
nemovitostí v Černošicích, a to jak na nepodnikatele (a to bez ohledu na navrhované kompenzace pro vybrané skupiny obyvatel), tak na podnikatele – zejména pak na ty drobné. Obávám
se, že pro řadu z nich bude navrhované zvýšení
koeficientu daně z nemovitosti neúnosné a podnikání ukončí. Obávám se, aby se z Černošic
nakonec nestala pouhá noclehárna (byť protkaná novými asfaltovými komunikacemi), bez obchůdků a služeb, kterých je již nyní málo. Navíc
mám za to, že takto zásadní otázka vyžaduje čas
a širší diskusi, a to především s těmi, kdo budou
rekonstrukci komunikací financovat – s občany.
To se nestalo. Na zářijovém zasedání zastupitelstva tak budeme narychlo rozhodovat o zvýšení
„rozpočtového zatížení“ všech vlastníků Černošických nemovitostí, aniž by o tom většina z nich
věděla. Jistě se to dozví - minimálně až budou
muset zaplatit na dani z nemovitosti o 150% více
než v tomto roce.
● Pavel Tichý (Věci černošické): Stav našich komunikací
považuji za neadekvátní tomu,
že jsou Černošice považovány
za „dobrou adresu“. Nejde jen
o vzhled, ale také o zdravotní
hledisko v důsledku vyšší prašnosti, či vyšší náklady na údržbu silnic. Souhlasím s tím, aby se
dodatečný výnos ze zvýšení daně z nemovitostí
investoval právě tímto směrem. Zda to udělat najednou během 2-3 let nebo postupně, bude jistě
ještě předmětem široké diskuze. Osobně však
považuji za rozumné řešení využít momentálních
nízkých cen stavebních prací a nízkých úroků

k tomu, abychom mohli nové silnice a chodníky
využívat ihned a postupně je splácet. Zároveň
je ale nutné zajistit pokračování programu spolufinancování pro ulice, které nejsou zahrnuty
do „velkého třesku“, aby měli i tamní obyvatelé
reálnou šanci v dohledné době dojet ke svému
domovu po kvalitní silnici.
● David Hendrych (Věci
černošické): Domnívám se,
že diskuse ohledně této otázky
často začíná od konce. Není to
tak, že by si pan starosta nebo
někdo ze zastupitelstva řekl „od
příštího roku zvýšíme daně“ a pak začal přemýšlet co s navíc vybranými penězi bude dělat. Na
začátku samozřejmě bylo vnímání stavu komunikací v Černošicích jako zásadního problému našeho města. Současný stav rozpočtu ani výhled
na následující roky bohužel nedává naději, že
by se bez zvýšení příjmů podařilo komunikace
dát do pořádku. Jako jediné řešení proveditelné
v dohledné době (cca 3 let) se v tuto chvíli skutečně jeví zvýšení daně z nemovitostí a striktní
alokace takto získaného dodatečného příjmu
na tento projekt. Otázka tedy dle mého názoru
je, zda vnímáme potřebu rekonstrukce komunikací v Černošicích jako prioritu a pokud ano,
tak zda jsme si ji ochotni zaplatit (bohužel nelze
spoléhat na to, že bychom související náklady
dokázali pokrýt z dotací od státu nebo EU). Já
navržený postup podporuji s tím, že zvýšení
bude doprovázeno odpovídajícím sociálním programem (tzn. kompenzací občanům, pro které
by zvýšení daně z nemovitostí bylo neúnosné).
Celý projekt bude samozřejmě důležité pečlivě
připravit (způsob provedení, časový harmonogram, koordinace, např. s opravami kanalizací
a ostatními investičními akcemi města, struktura financování projektu a jeho zajištění apod.)
a prodiskutovat s občany.
● Milena Paříková (Věci
černošické): V případě, že
bude zvýšení daně z nemovitosti
odsouhlaseno zastupitelstvem,
jsem pro to, aby výnosy byly použity na rekonstrukci, nebo v některých případech na kompletní výstavbu komunikací v našem městě. Myslím, že už je na čase,
aby i Černošice měly pořádné silnice a chodníky jako většina okolních obcí. Momentálně a ani
v nejbližší budoucnosti nemůžeme očekávat, že
bychom získali finanční prostředky někde jinde,
a proto si musíme pomoci sami. Jsem také moc
ráda, že jsou ke schválení připravena pravidla
kompenzací zvýšení daně z nemovitostí pro vybrané skupiny obyvatel. Kdyby tato pravidla připravena nebyla, měla bych velký problém zvednout ruku pro zvýšení daně z nemovitosti.
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Černošice jistě patří
k dobrým adresám a k takové
lokalitě patří mimo jiné také kvalitní cesty. Městský rozpočet
je značně zatížen investicemi
v obci, jako jsou nová školka, koupě kulturního sálu, nebo opravy už tak zničených cest.
Je tedy zřejmé, že pokud chceme nové silnice,
musíme si je sami zaplatit ze zvýšené domovní
daně. Protože daň zůstává obci a její navýšení
je určeno výhradně pro nové cesty, může každý

názory zastupitelů
kontrolovat, jak se s těmito penězi nakládá. Stále však zaplatíme daleko méně než v Praze, což
mě trochu smiřuje s touto platbou, protože ani já
nejsem nadšen ze zvyšování daní. Není rozhodnuto, jak rychle budeme opravovat cesty, každý
rok část, anebo najednou s a s úvěrem.
● Tomáš Hlaváček (Věci
černošické): Ačkoliv nejsem
příznivcem zvyšování jakýchkoliv
daní, předložený návrh je v současnosti jediným způsobem,
jak uvést komunikace ve městě
do provozuschopného stavu. Návrh na zvýšení
daně proto v daném případě podporuji. Otázkou
k dalším diskuzím je volba mezi jednorázovou
rekonstrukcí (v průběhu 2–3 let) s využitím dlouhodobého úvěru, nebo postupnou rekonstrukcí
bez využití dalších úvěrů.
● Daniela Göttelová (Věci
černošické): Je krize a městská kasa je prázdná. Snažit se ji
naplnit tak, že sáhneme v době,
kdy se zdražuje kdeco, hlouběji
do peněženek lidem, nepovažuji za správné. Pokud bychom to přesto chtěli
udělat a tímto způsobem řešit skutečně tragický
stav místní infrastruktury a občanské vybavenosti, měli bychom lidem předem přesně říct,
nač chceme získané prostředky použít, např.
na vybrané důležité komunikace, na tělocvičnu, na kulturní sál, apod. Umím si představit,
že po seriózní veřejné debatě bychom došli
ke shodě nejen na samotném zvýšení daně (třeba ne na koeficient 5, ale 3 nebo 4), ale i na je-

jím použití. Rozhodnout o takové věci, aniž byla
veřejnost včas a řádně informována, považuji ze
vážnou politickou chybu, a proto hlasuji proti navýšení koeficientu daně z nemovitosti.
● martin Stádník (Věci
černošické): Domnívám se, že
o konkrétním využití dodatečného výnosu by měla proběhnout
širší občanská debata, přestože je zcela nepochybné, že
stav komunikací a jejich udržitelnost je kritická.
Vzhledem ke stavu městských financí a nutnosti
investovat nejen do komunikací (např. dostavba
a koupě sálu v Centru Vráž), si dovedu představit
model, kdy část (nebo většina) takto získaných
prostředků by šla na tyto účely.
● Milada Mašatová
(ČSSD): Tohle je super vize,
ale málo připravená. Vhodnější by bylo rok počkat a pořádně to připravit. Podle mě není
nutné asfaltovat všechny ulice,
ale jen vybrané a menším tempem. Mám také
problém s kompenzacemi pro důchodce a sociálně slabé. Považuji je za ponižující záležitost. Lidé mají svoji hrdost, raději ušetří třeba
na kroužcích pro děti, než by si šli pro dávku.
A to přece naším cílem není. Nehorázné je to
také vůči drobným živnostníkům, pro něž jsou
sazby výrazně vyšší. Ti se zvýšením dostanou
na desetitisícové částky a pro mnohé to bude
likvidační. Rázem by tam mohlo zmizet mnoho
služeb pro občany. Tyhle a mnohé další věci
s tímto záměrem spojené se tak budou řešit

Nesouhlasím se zvýšením rychlosti na 50 km/h

ex post. Navíc tak zásadní věc nebyla prakticky
vůbec diskutovaná s veřejností. Za těchto okolností jsem jednoznačně proti.
● Karel Müller (Věci černošické): Pro zvednutí daně
z nemovitostí jako samoúčelu
nejsem, asi jako většina zastupitelů, nicméně s ním souhlasím
především ze třech důvodů:
1) Obec se v posledních letech
bezprecedentně rozrostla, kvalita života a bezpečnost pohybu se díky nárůstu provozu zhoršily a rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
skoro stagnoval. Vidím tady velký dluh minulých
vedení na podpoře veřejného rozvoje obce
v kontrastu s rozvojem soukromého bydlení
a nevidím jiný způsob, jak tento dluh v dohledné
době splatit.
2) Obec operuje na hraně rozpočtové nouze
a nemá žádný finanční polštář pro horší časy
a průšvihové situace. V okamžiku, kdy by došlo
k upravení daně z nemovitostí ze zákona či k navýšení příjmů obce ze státního rozpočtu, by bylo
možné koeficient jistě opět snížit.
3) Místní daně vidím jako nejsmysluplnější daně,
které přinesou jasný užitek a snadnou kontrolovatelnost a které se obtížně „projídají“ a „rozkrádají“ a vzhledem ke kvalitě současného vedení
obce považuji toto riziko za nepravděpodobné.
Věřím tomu, že zvýšení daně z příjmů je přijatelně spravedlivý krok, pokud dojde k ošetření negativních důsledků na podnikatelské prostředí
a sociálně slabé občany. Jde o rozhodnutí, kdy
každý obětuje málo a všichni získají hodně.

z vašich reakcí

Podobně jako zastupitelka paní Milada Mašatová či místostarostka Daniela Göttelová
nesouhlasím se zvýšením omezení rychlosti
ze 40 km/h na 50 km/h.
Argumenty pana starosty v této věci se mi jeví
jako velmi nepřesvědčivé, nadto jeho vyjádření,
že se stejně překračování rychlosti tolerovalo,
za zcela šokující. Na navýšení rychlosti nevi-

dím nic férového a ani to neberu jako rozumný
přístup. V obci, kde řada občanů bydlí přímo
u komunikace a tudíž jsou obtěžováni hlukem
z dopravy; v obci, kde často chybí chodníky
a kde je tudíž řada nebezpečných míst - toto
rozhodnutí vnímám nejen jako nelogické, ale
především v důsledku za nebezpečné. Nadto
jsem nezaznamenala, jak trefně uvádí paní mís-

tostarostka, žádné podněty od občanů, že by
jim právě toto opatření vadilo. Ráda bych slyšela vysvětlení, jakým způsobem Věci černošické
s pomocí tohoto opatření docílí zklidnění automobilové dopravy uvnitř obce (popř. zklidnění
tranzitní dopravy), což mají jako bod svého volebního programu.

Mé vyjádření o toleranci překračování rychlosti, které se v IL 08/2011 objevilo, bohužel
v rámci mé snahy o stručnost neobsahovalo
důležitou informaci, že to městská policie
tolerovala celou dobu už před naším vstupem do funkce, nikoliv z mého rozhodnutí.
Samozřejmě je taková tolerance principiálně
špatně. V době, kdy jsem se o tom už jako
starosta pár měsíců po vstupu do funkce
dověděl, již bylo známo doporučení naší dopravně-bezpečnostní komise i státní policie,
aby byla zóna 40 km/h zrušena. Snad se
dá pochopit, že za takové situace jsem naší
městské policii již nenařídil policii 40 km/h
tvrději prosazovat a každé překročení pokutovat – považoval bych za nepřiměřené až
šikanózní v posledních měsících existence
zóny najednou přitvrdit policejní represi... Ve
svém textu jsem chtěl zdůraznit, že vzhledem
k dosavadnímu nedodržování rychlosti, které
bude nahrazeno přísnou kontrolou padesát-

ky, nepředpokládám po zrušení zóny zrychlení dopravy (protože se padesátkou stejně už
jezdilo) – a nemělo by tedy dojít ani ke snížení
bezpečnosti.
Pro vyšší bezpečnost ve městě bude policie mnohem aktivněji a přísněji prosazovat
dodržování padesátky, navíc s vyššími pravomocemi. Na moji žádost se výrazně zvýšil počet úseků, kde policie rychlost měří. Za klíčové považuji, aby už nedocházelo k tolika
případům rychlosti i 70 nebo 90 km/h – ta
považuji za největší ohrožení z hlediska nehod i z hlediska nadměrného hluku. Městská
policie také zřejmě již brzy získá druhý radar
s funkcí nočního vidění. Na exponovaných
místech průjezdní komunikace bude rychlost
omezena na 40 km/h, nebo i 30 km/h. Uvažujeme o pořízení digitálních tabulí s ukazatelem okamžité rychlosti, ideálně včetně záznamového zařízení. Ve vnitřních ulicích města je
pro snížení rychlosti dopravy důležité (a snad

postačující) dodržování pravidla přednosti
zprava na všech neznačených křižovatkách
– různými způsoby toto pravidlo připomínáme
a zdůrazňujeme. Na ulicích se zvýšeným pohybem chodců, které se teprve budou rekonstruovat, budeme v rámci možností budovat
chodníky. Například ve Střední ulici, kterou
paní Zelinková dobře zná a jejíž realizaci jsem
jí pomáhal ještě jako opoziční zastupitel prosadit, vznikl u školky režim obytné zóny, která
také znamená zpomalení dopravy. U základní
školy vznikla nová parkovací místa, byly doplněny nové přechody a nové úseky chodníků. Na výzvu státní policie budeme omezovat
množství reklamních poutačů na našich komunikacích, které odvádějí pozornost, místy
dokonce zakrývají dopravní značení. Toto
vše, a nejen to, jsou příklady našich kroků ke
zvýšení bezpečnosti v dopravě ve městě.

Jana Zelinková

Filip Kořínek
starosta
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z vašich reakcí

Kultura v září

kanásobnou Zlatou slavici. Celá akce tak začala
působit jako uzavřený stranický podnik s kulturní
vložkou.
Páteční večer 9. 9. v Černošicích nabízel hned
Nakonec se v sále po výzvách pořadatele Jana
dvě výrazné události. Z plakátů po celém městě byl
Knetla sešlo asi 25 posluchačů. Hvězda uklidnila
k vidění notoricky známý úsměv Heleny Vondráčkové, dlouholeté ikony zdejšího popu, která zvala návštěvníky, že dodrží slib a zazpívá. Už jsem odcházel, ale zaujal mě pohled na děti tísnící se na
na své vystoupení do Jedličkových lázní. Očekával
vysokých popelnicích a zvějsem před tradiční výletní
FOTO: Petr Kubín davě nakukujících otevřeným
restaurací alespoň hrozen
oknem do sálu. Tak jsem
fanoušků. Ale nic takovéchvíli sdílel pohled na scénu
ho se nekonalo, jen se
s nimi. Z odstupu přes vlající
dlouho odkládal začátek
záclony to vypadalo jako kav poněkud nervózní atmoraoke, kdybych si odmyslel
sféře vyčkávání, zda se neznámou tvář a léta slýchaný
dostaví ještě nějací diváci.
hlas. Zpěvačka sama zpívala
Naproti vchodu dohoříval
na malém pódiu za doprooheň, nad nímž se peklo
vodu reprodukované hudby.
sele. Michal Jirout seděl
Nakonec byly i ty děti vpušopodál u kanystru burčáku
těny do sálu k politikům. Jen
a ukazoval na osoby, které
-- Jitka Vrbová na Bukifestu -bývalý městský koordinátor
mohou s ním nektar sdílet.
Michal Jirout stále hlídal s věrnými výčep v předsáZáhy se objevil i poslanec Aleš Rádl i současný
lí. Když jsem vstoupil a chtěl si objednat u baru ješšéf místní buňky ODS Jindřich Vodička. Zájem
tě pití na cestu, z ničeho nic mi vyrazil foťák z ruky,
exmístostrosty Michala Jirouta se soustředil stále
pak hystericky řval nadávky a vyzýval k mobilizaci,
více na mě, jako nežádoucího vetřelce s foťákem,
abych byl okamžitě vyveden. Zabralo to jen na něnež aby si užíval příležitosti poslechnout několi-

Kam můžeme dojít tunelem
Od většiny obyvatel Černošic včetně zastupitelů a vedení města můžeme slyšet, že realizace tranzitního tunelu téměř jistě nehrozí
nebo přinejmenším nelze dnes dohlédnout
termín zahájení takového díla. Pozůstatek
z časů působení Rádla na radnici je v ÚP
Černošic udržován i novým vedením. Komunikace II/115, která by se měla schovat
v Černošicích pod zem, je sice Středočeského kraje, ale u něj schází vůle pouštět velké sumy do podobného záměru. Vezměme
tedy čistě hypoteticky, že by samotné město
mělo být investorem toho nápadu, pak by
muselo v krátké době vybrat asi milion Kč
od každého občana i občánka. Nejspíš by
se k tomu mohlo dospět jen „Super velkým
třeskem“ prostřednictvím stálého zvyšování
daně z nemovitosti.
Pak by se jen těžko před poplatníky obhajoval tento záměr. Už z prostého důvodu, že
ten tunel by přes mimořádné náklady, vlastně
současnou situaci příliš dopravně nevyřešil.
Před prázdninami vyšla mapa dopravních intenzit pro celou republiku za rok 2010. Z ní
je dobře patrné kam se v našem okolí auta
pohybují a v jaké hustotě viz. mapa ŘSD.
Především jsme zatíženi vlastní dopravou.
Obyvatelé Černošic by se v průměru vešli
na přední sedadla svých vozů ještě s rezervou. Každý den se přesouvá množství místních aut do Prahy a večer zpátky. Mimo toho
spousty rodičů rozváží během dne dítka do
škol a kroužků, jezdí se za nákupy a k pumpě. Z těchto důvodů se jedno auto může objevit v denní statistice i několikrát. Proto zvýšené intenzity v bezprostředním sousedství
obce. Za hranicí Řevnic už hodnoty provozu
strmě klesají. K tomu pro dobřichovické
a řevnické řidiče vede obvyklá cesta autem
na Prahu převážně přes Všenory na Jíloviště
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a dál po Strakonické. Proto je iluzí, že by jen
tunelem došlo k výraznému zklidnění dopravy uvnitř Černošic a že by se z Vrážské ulice
mohla stát dokonce klidová zóna pro pěší
– jak navrhují dopravní odborníci a územní
plánovači.
Jedno vážné riziko však vyplývá právě
ze zakotvení tunelu v našem ÚP. Totiž naše
plánované tranzitní řešení tunelem na papíře poskytuje jakousi legitimitu pro reálnější
záměry okolních obcí, které si samozřejmě
přejí vytěsnit a vytěsňují průjezd svými obcemi. Například radnice Prahy 16 Radotína
slibuje svým obyvatelům silniční obchvat
města, dovršení snahy se zbavit významnějších tranzitních tras přes město. Plánují tam
zbudovat přivaděč ústící na rychlostní komunikaci R4 (Strakonická) u Zbraslavi, který
by pokračoval přes Berounku a napojil by
se na naší dosavadní spojnici II/115 s Prahou v úseku mezi Radotínem a Černošicemi. Vzniklo by pak přímé napojení na jeden
z nejfrekventovanějších uzlů v zemi, to by asi
většina zdejších řidičů uvítala, ale s tím by
zřejmě došlo i k naplnění obavy ze skokového nárůstu provozu v Černošicích, který by
měl být tunelem odváděn. Nová spojka by
způsobila pravděpodobně i změnu zvyklostí,
jak volit cestu do metropole pro obyvatele
Dobřichovic, Řevnic a dalších míst. Dnes se
tunel jeví jako chiméra, na kterou se nikdy
neseženou peníze. Můžeme se tedy dostat
do stavu, kdy kolem nás vyřeší svoje problémy s dopravní zátěží a u nás dojde k opačnému efektu. Zůstanem zahlceni dopravou
napříč městem s naším neuskutečnitelným
vzdušným zámkem v ÚP. To si asi nikdo
z nás nepřeje.
Petr Kubín - Aqua Incorrupta o.s.
www.cernosice-zavodou.cz

které, posílené z jeho kanystru, ale našli se i lidé,
kteří si ťukali na čelo v údivu nad jeho výstupem.
Byla ještě příležitost přesunout se do kina, kde
vrcholil Bukifest. Akce věnovaná památce Michala
Bukoviče - svérázného textaře. Jeho texty měla
v repertoáru i stár právě vystupující v „Jedličkárně“
(píseň Nahrávám). V kině bylo naproti tomu plno,
nálada uvolněná a na parketu se tančilo. Účinkující
si s publikem vystoupení zjevně užívali.
Petr Kubín

Opět jen lži a překrucování skutečností, jak
jsem ostatně od pana Kubína již zvyklý. Vystoupení Heleny Vondráčkové sledovalo cca 80
lidí, z toho 52 platících a zbytek mládež, kterou
pořadatel pustil na sál zdarma. Sám pan Kubín
se snažil dostat dovnitř bez placení vstupného
pod záminkou, že je fotograf. Po upozornění,
kterému se jen ušklíbl a šel dál do sálu, byl pořadatelskou službou vykázán z objektu. Jeho
postřehy k popíjení z kanystrů snad nebudu
ani komentovat, protože podle několika přítomných svědků byl on sám příjemně ovíněn
a cestu pryč řádně šněroval.
PhDr. Michal Jirout

Nekončící tunel
Považuji za vhodné reagovat na některá kritická
vyjádření v článku Petra Kubína ohledně záměru
ponechat územní rezervu pro tunelový obchvat
Černošic v našem územním plánu.
• Považuji za vyloučené, aby případnou realizaci
tunelového obchvatu kdykoliv v budoucnosti platilo město Černošice ze svého rozpočtu.
Pro takovou stavbu by musely být nalezeny
zdroje na krajské, státní nebo evropské úrovni.
• Prezentované dopravní statistiky reflektují stav
dopravy v roce 2010. O dopravní intenzitě
v blízké, ale hlavně v té vzdálenější, budoucnosti můžeme jen spekulovat.
• Připravované dopravní stavby mimo katastr naší
obce, např. obchvat Radotína nebo přivaděč
na silnici R4, podle mého názoru vzniknou, či
nevzniknou bez ohledu na územní rezervu pro
tunel v našem územním plánu.
• Souhlasím s autorem článku, že některé z těchto
plánovaných dopravních staveb mohou skokově intenzitu dopravy v Černošicích zvýšit. Za takové situace budeme mít buď alespoň „vzdušný
zámek“ a vidinu možného zlepšení, anebo ani
tu naději mít nebudeme, pokud územní rezervu
z územního plánu (navždy) vymažeme.
Při hodnocení výhod i rizik tohoto záměru všichni vycházíme primárně z dnešní dopravní situace.
Snažíme se zohlednit plánované dopravní změny,
o kterých dnes alespoň něco víme. Rozhodnutí
o případné realizaci za několik desítek let budou
ale ovlivňovat faktory, o kterých dnes nemáme ani
tušení. Proto považuji za racionální územní rezervu
pro tunelový obchvat v územním plánu ponechat,
aby budoucí představitelé města nebo kraje měli
možnost realizaci tohoto řešení začít prosazovat,
bude-li to nutné (územní rezerva se nikdy nemusí
využít, ale naopak tunel pravděpodobně nebude
možné v budoucnosti vybudovat, pokud současná
územní rezerva bude zrušena). V každém případě
platí námi dříve deklarovaný záměr, že k této otázce uspořádáme místní referendum pro černošické
občany (pravděpodobně na podzim 2012 společně s krajskými volbami).
Tomáš Hlaváček, člen rady města

z města a okolí

Dejte tipy na výsadbu zeleně
Chodíte denně do práce kolem místa, kde by se vám líbil mladý javor? Dívali byste se rádi z okna
na rozkvetlou lipku? Podělte se s námi o vaši představu! Technické služby pravidelně na podzim vysazují
a obnovují zeleň na městských pozemcích. Rádi bychom slyšeli i váš názor, kam s nimi☺. Svoje návrhy
nadepište „Městská zeleň“ a vhoďte do schránky města nebo zašlete na adresu: milena.parikova@mestocernosice.cz. Komise životního prostředí vaše návrhy vyhodnotí a přizpůsobí jim plán výsadby.

V Řevnicích vzniká
nový festival
FOTO: archiv Latinum

Tereza Vobořilová, komise životního prostředí

ADRESÁŘ SLUŽEB
PhDr. Ludmila Weinholdová
klinický psycholog
Žatecká 2092, Černošice-Mokropsy
tel. 607 847 230
weinholdova@sendme.cz
http://l.weinholdova.sweb.cz/
Počínaje loňským rokem provozuje PhDr. Ludmila Weinholdová v Černošicích-Mokropsech
ordinaci klinické psychologie a psychoterapie.
Ordinace je umístěna v nových, moderních
prostorách v centru černošického městského celku (naproti služebně Městské policie),
a tedy v příhodné vzdálenosti ze všech částí
města.

Zářijové řádění

„Před přemístěním ordinace do Černošic
jsem provozovala samostatnou praxi jako
nestátní zdravotnické zařízení od roku 2002
v Radotíně a již v té době značná část mých pacientů ke mně dojížděla do Radotína z Černošic a okolí. Předtím jsem mj. získala zkušenost
působením na pražské klinice, psychologické
poradně pro Prahu-západ, krizovém centru,
a i při hospicové péči. Mám dvě atestace – klinickopsychologickou a psychoterapeutickou
– a více než dvacet let praxe. Úspěšně jsem
absolvovala specializovaný psychoterapeutický výcvik (logoterapie, existenciální analýza)
a kromě diagnostiky (klinická psychologie)
poskytuji i psychoterapii (a to i v tomto případě
na základě smluv se zdravotními pojišťovnami,
tedy bez přímé úhrady pacientů),“ popisuje
svoji praxi doktorka Weinholdová.
vočiny na velkoplošných deskách, které nafotila
paní Alena Knoblochová v Keni.
Zářijové řádění bylo odměnou nejen pro děti,
ale i novým nadechnutím pro celé občanské
sdružení Náruč, které se od začátku letošního
roku potýkalo s velkým nedostatkem peněz. Byl
to opravdu vyčerpávající půl rok, který jsme zvládli
i díky velké podpoře Přátel Modrého domečku,
zákazníků, sponzorů a našich rodinných příslušníků. Zejména však pomocí obrovského nasazení
zaměstnanců, kteří nezůstali jen tak stát a i ve velké nejistotě, se pořádně opřeli do práce. Za to
jim patří velký dík.
Naštěstí v polovině léta se situace výrazně
změnila, získali jsme veřejnou zakázku na poskytování sociální rehabilitace do konce roku 2013,
což nám zajistí základní finanční prostředky
na pokrytí osobních nákladů pracovních terapeutů. Sociální rehabilitace také získaly podporu
ve výši 20 tisíc korun z grantu města Černošice,
za což velice děkujeme.

Bylo to v sobotu 3. září a řádilo se na velké akci
občanského sdružení Náruč před Modrým domečkem. Přišlo sem přes 200 dětí s rodiči a prarodiči a dalšími návštěvníky. Děti i dospělí mohli
na vlastní kůži zažít terapii rytmem a zabubnovat
si ve skupině pod vedením terapeuta Jíry Štěpy
v Drum circlu. Během dopoledne školáci i menší
děti rozvíjely svou tvořivost v mnoha výtvarných
dílnách a domů si pak spokojeně odnášely vlastnoručně zdobené a vyrobené klobouky, tašky,
trička, korále, nebo keramické ozdoby. Nejvíce
diváků mělo vtipné a profesionální vystoupení sokolníků, kteří hravou formou poskytli dětem i rodičům zajímavé informace o životě dravců a sov.
„Bylo to úžasné přivolat si na ruku tak velkého
dravce,“ nadšeně se svěřovala Kristýnka z davu
dětí.
Děti jezdily na koních, nebo sledovaly loutkové představení Horymíra a Šemíka. V kavárně
Šářka Hašková, o. s. Náruč
byla ten den zahájena
výstava fotografií z EtiFOTO: Šárka Hašková
opie, která nabízí možnost pomoci po celý
měsíc září hladovějícím dětem a matkám
samoživitelkám nakaženým HIV v Etiopii.
Na tento projekt můžete přispět například
koupí fotografie, nebo
darem
společnosti
Exodus, která v Etiopii
pomáhá. Více na www.
cb.cz/exodus.
V galerii domečku mohli návštěvníci
obdivovat a zakoupit
-- Drum circle pod vedením Jíry Štěpa -si úžasné záběry z di-

-- Sharon Lewis --

Spojení Řevnice – Blues je dobře zažité i díky
kdysi tradičnímu festivalu Blues v lese. Jeho několikaletá absence však zřejmě vyvolala v Řevnicích po tomto žánru nový hlad a vznik festivalu BioBlues je toho důsledkem. Název nemá kupodivu
nic společného se zdravou výživou, nýbrž s biografem, který se stane v sobotu 22. 10. centrem
festivalového dění. Něco z toho potravinového
„bio“ tam však přece zůstává: půjde o hudbu bez
chemických přísad, nekonzervovanou, pěstovanou s láskou a péčí, určenou k okamžité spotřebě. Hudbu, která spojuje tradice i inovace.
Večer s bluesovou královnou z Chicaga
Hlavní večerní program nabídne umělce zvučných jmen s bluesovou královnou Sharon Lewis
v čele. Slavná černá zpěvačka z Chicaga u nás
vystoupí v rámci svého evropského turné s kapelou Jan Kořínek & Groove, doplněnou o vynikající britské dechaře Nicka Etwella a Osiana
Robertse. Celý line-up večera však slibuje jedinečný zážitek: Alice Bauer Blues, legendární pianista a držitel ceny Anděl Najponk se svým triem
a heslem „čtyry sou nejvíc!“, rockabilly showman
Charlie Slavík & Highway 61. Nové směry pak
představí „český McFerrin“ a dvojnásobný mistr
republiky v beatboxu En.dru se svojí live-looping
show a konečně také DJ Horyna s remixy, v nichž
kombinuje mj. tradiční blues a drum‘n‘bass.
Odpoledne patří dětem
Tímhle to sice všechno v noci skončí (přespolní složí hlavu v tělocvičně), ale toho dne nepřijdou
zkrátka ani děti, pro které je od 13 h. připraven
v Sokole zábavný i tvořivý program v režii o.s. Pikolín a Lesní školky, který v 15 h. vyvrcholí představením oblíbeného souboru Kašpárek v rohlíku
s jejich nejnovější uhozenou show Nevíchovný
koncert, plnou písniček, ztřeštěných scének, pojančených bláznivin a praštěných postaviček.
Ráno pro milovníky zdravého jídla
Aby však název festivalu uspokojil i milovníky zdravého jídla, připravili jsme ve spolupráci
se zadnotřebaňským o.s. Salto Sedlácké a řemeslné trhy, které začnou na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad v 9 hodin ráno. V jejich rámci předvede ProDivadlo ku potěše přítomných své variace
na téma commedia dell‘arte a zazní i malá ochutnávka blues připraveného na večer.
Více informací na www.bioblues.cz.
Za organizátory Lukáš Prchal
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Na co budeme
už jen vzpomínat
Opět nám něco krásného končí. Celou
zimu se těšíme na to, až zjara vyrazíme
na naše oblíbené výlety a než se člověk
naděje, je tu konec. Každý účastník výletů s ČČK si jistě přišel na své.
V květnu jsme byli dokonce svědky
malého zázraku, když jsme navštívili nejstarší vodní mlýn v Hoslovicích u Strakonic. Je to jedna z mála památek zachovaných v původním stavu. Mlýn je dodnes
funkční a jeho oprava byla provedena
s takovým citem, že máte dojem, jakoby si hospodář jen na chvilku odskočil.
I vůně vymláceného obilí a slámy je zde
cítit. Touto výhodou, že zde nebylo nic
zcizeno ani nahrazeno nevhodnými doplňky se může pochlubit i zámek Žleby.
Výběr našich tras byl zajímavý a z každé
jsme si odnášeli mnoho krásných zážitků.
Trocha nostalgie nastala návštěvou Ratibořic a Babiččina údolí. Tento výlet mnozí z nás uskutečnili v době svého mládí
a nyní si oživili všechny své vzpomínky.
Při prohlídce zámku, návštěvy mlýna,
splavu... nás provázelo pěkné počasí.
Také návštěva Kuksu a přilehlého Betlému byla velmi zajímavá. Sochy a reliéfy vytesané do pískovcového masivu
člověku přímo vyrážejí dech. Bohužel,
nepřízeň počasí a někdy i zásahy lidské
ruky zde zanechávají nenapravitelné škody. Návštěva Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově a výstava Zlaté české ručičky nás vedla k obdivu, jaký talent a hlavně trpělivost mají ti, kteří tyto exponáty
zhotovili. Třešničkou na dortu bylo pro
mne město Telč – prostě krása, krása,
krása.
Co říci nakonec. Hlavně aby nám zdraví sloužilo a aby ti, kteří pro nás tyto zajímavé výlety připravují, pokračovali i v příštím roce. Jménem jistě nás všech, kteří
na výlety v hojném počtu jezdíme, chci
touto cestou poděkovat manželům Hradiských a prosím, pokračujte dál. Děkuji.
Václava Raková
jednatelka Českého červeného kříže

FOTO: archiv MC Mraveniště

-- Hola, hola, Mraveniště na vás volá. --

Říjen v Mraveništi
Milé děti, hola, hola,
Mraveniště na vás volá.
Otevírá svoje vrátka
pro robátka i batolátka.
Na říjen připravilo mateřské centrum Tam-Tam
Mraveniště tato setkání:
• čt 6. 10. Foukej, foukej větříčku. Zahrajme
si na počasí! Divadélko přijde s pohádkou
O slunečníku, měsíčníku a větrníku a potom
si větrník děti samy i vyrobí. K zahřátí u tance
a zpěvu použijeme hudební nástroje a kytaru.
• pá 7. 10. Hop, hop, hop, mravenečci! Přijďte si s námi po prázdninách zaskákat jako
malé rosničky. Čeká nás také vodní pohádka
a tvořeníčko s žabkou Emilkou.
• so 8. 10. Podzimní bazar oblečení, hraček
a sportovních potřeb pro děti.
• čt 13. 10. Vzpomínky na prázdniny - přijďte
všichni, kdo se ještě nechcete loučit s létem
a přineste si vaše fotky z prázdnin! Budeme si
hrát na koupání v řece, postavíme stan a vyrobíme si obrázek moře.
• pá 14. 10. Rozpustilé hrátky s žaludy
a kaštánky. Povídání o podzimu, sbírání ovoce a také spousta písniček a říkadel.
• čt 20. 10. Ahoj draku? Ty jsi vážně drak? Co
takhle dračí pohádku, tvoření i dračí dovádění. Tentokrát létání povoleno!
• pá 21. 10. Máme doma větrník, udělal ho
náš Toník! Víte, jak si udělat větrník? Znáte o něm říkačku? A jak to vlastně dopadlo

ve větrné pohádce? Že nevíte? Tak si to přijďte poslechnout s námi do Mraveniště.
• čt 27. 10. Beseda s MUDr. Radanou Pokornou na téma běžné dětské infekce (nachlazení, chřipka) a možnosti zvýšení imunity.
Letos se pro vás Mraveniště poprvé otevře
ve čtvrtek 6. 10. a v pátek 7. 10. od 9.00 do
11.00.
Čtvrtky budou tento rok patřit starším dětem
od 2 do 5 let a pátky miminkům a batolátkům.
Opět je pro vás připravena spousta nových
soutěží, pohádek, tanečků a výtvarných aktivit.
Omlouváme se za opožděný začátek. Komunitní centrum MaNa bylo z technických důvodů
po celé září uzavřeno.
Těšíme se na Vás!
Radka, Hedvika, Simona, Terka,
Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Tradiční podzimní bazar oblečení, hraček
a sportovních potřeb pro děti
KDY: sobota 8. 10., 9.00–11.00
KDE: v tělocvičně Sokola,
Fügnerova 263, Černošice
Bližší informace budou zveřejněny na
městských vývěskách a také na stránkách
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Říjnové farmářské trhy
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lahodné uzeniny, kuřata, kvalitní víno a místní medy.
8. 10. v 10.00 vás zveme na tržiště na
divadlo s názvem OŽIVLÉ MASKY. Ve
zvláštním divadelním stánku budou dva
klauni dětem a hlavně dospělým hrát příběh
masek, budou je během představení vytvářet a kdo bude chtít, může si po představení také svou masku namalovat nebo vyrobit.
Občanské sdružení TAK

FOTO: archiv o.s. TAK

S podzimem se černošické trhy blíží ke
konci, máme pro vás dvě závěrečná pozvání v této sezoně – na soboty 8. a 22. 10.
u hotelu Kazín, 8.00–12.00. K dostání
bude ještě čerstvá zelenina, ochutnat můžete různé druhy moštů, nově se na trhu
představí čajovna Cherubín ze Řevnic a černošický domácí cidre. Mléčné výrobky přivezou naši stálí prodejci z farem Homolka,
Čapí letka a Dobrá farma, těšit se můžete
i na čerstvé pečivo z Černošic a Karlštejna,

-- Blíží se letošní poslední farmářské trhy. --
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Tanec v babím létě
V neděli 11. září 2011 se uskutečnil v Lesním
divadle Řevnice již druhý ročník festivalu Tanec
v babím létě. Během nedělního odpoledne se
vystřídaly na pódiu tanečnice z několika souborů, a to z Pramínku Černošice pod vedením
Marcely Látalové, ZUŠ Lounských z Prahy pod
vedením Terezy Herynkové a Michaely Suši, taneční skupiny Po špičkách Zuzany Smugalové,
ZUŠ Sedlec-Prčice pod vedením Venduly Dědové a Taneční studio Dobřichovice pod vedením
Hany Tuháčkové.
Festival Tanec v babím létě je koncipován
jako přátelské setkání tanečních souborů, pedagogů, choreografů a všech, kteří se zabývají
a zajímají se o scénický tanec.

FOTO: archiv Pramínek

-- Vystoupení souboru Pramínek --

Díky krásnému počasí, prostředí a skutečné
skvělé atmosféře se druhý ročník výborně vyvedl
a budeme se těšit na shledanou zase příští rok.
Za Pramínek
Magdalena Voldřichová

Vzpomínka na léto v Chorus Angelus
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus zdraví po prázdninách všechny své příznivce!
Doufáme, že jste prožili příjemné léto jako
my. V srpnu jsme absolvovali tradiční letní
soustředění. Strávili jsme tvůrčí, krásný
a seznamovací týden na malebné krkonošské chatě Hubertka ve Vítkovicích.
Naučili jsme se spoustu nových písní pro
nadcházející koncertní sezónu a věnovali
jsme se i jiným tvůrčím činnostem jako např.
malbě keramiky, výrobě korálků z ovčí vlny
či potiskování triček. Spoustu skvělých chvil
jsme prožili rovněž během sportovních her,
plavání, jízdy na koních, běhání mezi kůzlaty
a dalšími zábavnými aktivitami.
Poprvé jsme jeli na soustředění v novém

složení rady rodičů, s novou paní sbormistryní Martinou Klimtovou a ve staronovém
složení zpěváků a zpěvaček našeho sboru.
Takže jsme se vlastně i seznamovali. Stmelení celého týmu proběhlo skvěle.
Poslední den soustředění jsme završili
koncertem pro rodiče a domů jsme odjížděli
se slzami v očích. Již teď se těšíme na zimní
soustředění, kde budeme samozřejmě zpívat, ale i lyžovat.
Pokud by se k nám chtěli přidat další malí
zpěváci, tak budeme moc rádi! Informace
o naší práci najdete na www.chorusangelus.cz.
Simona Pešková
Chorus Angelus

FOTO: archiv Chorus Angelus

-- Na letním soustředění se nejen zpívalo --

Kroužky a burza ve Fabiánku
Dobřichovické Rodinné centrum Fabiánek vás
zve na kroužky pro děti:
• Hrátky s batolátky (pondělí 9.30–10.30, pro
děti od 8 měsíců do 1,5 roku)
Hodina plná básniček, písniček, her a jednoduchého cvičení pro nejmenší děti.
• Jak se dělá... (pondělí 10.30–11.30, pro děti
od 3 let)
Všechny zvídavé děti se dozvědí, jak se co dělá,
jak věci fungují a k čemu je potřebujeme.

•H
 rátky a tvoření (úterý 10.00–11.00, pro děti
od 1,5 do 3 let)
Básničky, písničky, hry na rozvíjení motoriky, jednoduché cvičení a výtvarné aktivity.
Kroužky se konají v herně v ZUŠ, Lomená 159,
Dobřichovice, vstupné 50 Kč za rodinu.
V sobotu 8. října od 9 do 11 hodin pořádáme v Sále dr. Fűrsta burzu dětského oblečení
a vybavení (od miminek po školáky). Nabízíme
několik možností prodeje. Můžete si od nás pro-

The Redbrick House
Díky každoroční úspěšné přípravě kandidátů
na mezinárodně uznávané zkoušky PET, FCE
a CAE získalo letos černošické středisko výuky angličtiny The Redbrick House certifikát
přípravného centra pro zkoušky Cambridge
ESOL.
Je tomu již 9 let, co The Redbrick House
přivítal své první studenty. Navázal tak na práci Lucie Koubkové (Lucy) a jejího The School
House, který tou dobou vypustil své první absolventy.
Lucy strávila řadu let v Kanadě, a tak dokáže děti vybavit skvělou výslovností a porozuměním mluvenému slovu. Navíc v nich umí
vypěstovat vztah k učení samotnému.
Po 3 letech v RbH pak první studenti hravě
složili zkoušku PET a chtěli pokračovat dál.
Zrodil se kurz přípravy na FCE (First Certificate in English) a posléze i CAE (Certificate
of Advanced English) a do práce se zapojili
i rodilí mluvčí. Jejich výběru věnujeme velkou pozornost. Později byly otevřeny i kurzy
pro dospělé.
The School House a The Redbrick House fungují jako dvoustupňová jazyková škola.
Forma výuky odpovídá psychologické zralosti
dětského myšlení. Ve School House, od 1. třídy ZŠ, převažuje učení hrou, pomocí obrázků,
komiksů, písniček a říkanek a tzv. TPR aktivit
(zapojení celého těla), nasloucháním jazyku
s porozuměním a reakcí.
V přípravce (4. či 5. třída ZŠ) a 1. ročníku
RbH je mluvnice i slovní zásoba skrytě, ale
systematicky dávkována v napínavých příbězích, vtipných scénkách k dramatizaci, v rapových grammar rhythms či v písničkách. Vlastní
slohovou tvorbu píšeme proto, abychom ji
na konci roku vydali ve společné knize. Učení musí dítě (i lektora) bavit. Radost s sebou
nese pokroky a tolik potřebnou sebedůvěru,
bez níž se budeme bát cizí jazyk používat.
Od 2. ročníku převládá explicitní výklad
gramatiky, pro studenty je to ale něco, co
už vlastně znají. Třetí ročník, kdy nastupuje
i rodilý mluvčí, pak zájemci uzavírají zkouškou
PET.
7. října v 19 hod. přijďte do Club Kina zatleskat našim studentům, kteří obdrží diplomy
PET, FCE a letos i první CAE. Uvidíte i anglickou divadelní dílnu Romeo and Juliet v podání
The Bear Educational Theatre.
Neučíme se ale kvůli zkouškám, nýbrž proto, abychom se mohli dorozumět se světem
a svět s námi. V dnešní době toho bude čím
dál víc zapotřebí.
Hanka Jelínková
lektorka a koordinátorka The Redbrick House

najmout stůl nebo si rezervovat místo na vlastní
stoleček. Pokud nemáte čas přijít na burzu prodávat sami nebo chcete nabídnout jen několik
věcí, můžete nám max. 10 kousků oblečení přinést předem a my je budeme na burze prodávat
za vás. Podrobné informace o pravidlech prodeje
najdete na našem webu www.rcfabianek.estranky.cz, rezervace míst na rcfabianek@seznam.cz
nebo na čísle 725 890 504.
Libuše Stupavská
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Zprávy ze Sokola
Černošice mají nadějné basketbalové družstvo nejmladších žáků
Basketbalová přípravka nejmladších žáků má v černošickém Sokole tradici.
O prázdninách místo pravidelných tréninků přichází na řadu týdenní soustředění. Toho letošního se zúčastnili žáci narození v letech 2002–2004. Akce
se konala od 15. srpna a zúčastnilo se jí 14 chlapců, trenér a dva asistenti.
Každodenní program (9–18 hod.) zahrnoval ranní rozcvičku, dopolední
průpravná cvičení, dopolední a odpolední svačinu, oběd a hodinový polední
klid na lůžku (žíněnkách), odpolední soutěže, hry a kompenzační cvičení.
Cílem bylo upevnit a prověřit základní herní činnosti a dovednosti, získané v průběhu minulého školního roku. Naše poslední přátelské utkání se
Sokolem Pražským (červen) ukázalo, že je potřeba se přednostně zaměřit
na rychlý driblink, střelbu z dvojtaktu a důslednou osobní obranu. V těchto
činnostech nás mírně starší a zkušenější soupeř převyšoval, a proto jsme
prohráli 18:24, ale to už je minulost.
Hráči byli rozděleni do tří tréninkových družstev, jejichž názvy si sami zvolili
(Česká rep., Švýcarsko a Itálie). Kromě basketbalových prvků jsme se věnovali také atletice, zejména sprintům, skokům, v menší míře také silovým
a vytrvalostním cvičením. Po průpravných cvičeních a hrách následovaly
každý den soutěže jak jednotlivců, tak družstev a výsledky tvrdých bojů byly
bodovány a každý den zveřejňováno průběžné pořadí.
Po závěrečném vyhodnocení a vyhlášení vítězů byly rozdány diplomy,
ceny a medaile. Soustředění přispělo jak ke zlepšení sportovní úrovně jednotlivých hráčů, tak i k utužení přátelských vztahů v rámci celého družstva.
Budou hrát naši žáci celostátní soutěž?
Po mnoha letech, kdy podobná soustředění pořádáme, lze zodpovědně

prohlásit, že toto družstvo je ve srovnání s předešlými technicky nejlépe připravené vstoupit do celostátní soutěže. Avšak přihlášení do soutěže a organizační činnost s tím spojená je obrovský časový závazek.
Je veliká škoda, že přes mnohé výzvy se našel pouze jediný otec hráče,
který byl ochoten alespoň částečně dle svých možností pomoci. Bohužel
to nestačí. Je opravdu škoda nevyužít talentu a nadšení těch malých hráčů a se žákovským basketem skončit. Věřím, že je v Černošicích a blízkém
okolí dost milovníků basketbalu, kteří by mohli pomoci, ať už jako trenéři (trenérský kurz zajistíme), nebo organizační pracovníci. Zájem můžete projevit
na www.basket-cernosice.cz, nebo na tel. 720 421 721 (Jaroslav Kořínek).
Těšíme se na Vás.
Jaroslav Kořínek (alias Oskar),
Sokol Černošice
FOTO: archiv Sokol Černošice

-- Soustředění 2011 vyhlášení výsledků družstev --

Sólistka Státní opery Jana Sýkorová vystoupí v Černošicích
V pátek 21. října zažijí Černošice jednu velkou
premiéru. To, co je jinde jen velmi těžko představitelné, se u nás stane skutečností. Naše
přední česká pěvkyně, paní Jana Sýkorová,
sólistka Státní opery Praha, zazpívá na podzim
v modlitebně Církve bratrské na Vráži.
Jana Sýkorová je sólistkou Státní opery Pra-

ha od roku 1999. Jejími rolemi jsou Carmen,
Azucena, Maddalena, Ulrika, Fenena a další. V roce 2002 ztvárnila titulní roli ve světové
premiéře Petitgirardovy opery Sloní muž; DVD
z francouzské premiéry v Nice vyhlásil časopis
Gramophone Magazine za DVD měsíce února
2005.

FOTO: archiv Richarda Koláře

Dobyla operní svět
V roce 2007 debutovala Jana Sýkorová
v Královské opeře Covent Garden rolí Maddaleny ve Verdiho Rigolettovi, poté se do Londýna
vrátila s rolí Mercédès a jako cover titulní role
v Bizetově Carmen. Je tak z naší současné pěvecké generace stále jediná, kdo na této prestižní světové scéně vystupoval ve více než jedné operní produkci. Web Forum Opera označil
Janu Sýkorovou v inscenaci Národního divadla
v Praze za „jednu z nejzajímavějších současných Carmen“. V zahraničí hostovala v opeře
ještě v Dijonu a rakouském Welsu.
Kromě Jiřího Bělohlávka, Zdeňka Mácala,
Ondreje Lenárda a Bohumila Gregora spolupracovala Jana Sýkorová též se světovými dirigenty

-- Jana Sýkorová v roli Maddaleny ve Verdiho
opeře Rigoletto, Královská Opera Covent Garden, Londýn, 2007 --

Renatem Palumbem, Markem Guidarinim, Danielem Orenem, Janem Lathamem-Koenigem,
Bernhardem Klee, Gerdem Albrechtem, Charlesem Dutoit a Ingo Metzmacherem, s režiséry
Davidem Mesguichem, Davidem McVicarem
a Franceskou Zambello. Vystupovala jako sólistka našich i zahraničních orchestrů včetně
tokijského NHK na symfonických koncertech
ve Francii, Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku, Norsku, Dánsku, Polsku, na Slovensku
a v Japonsku. Jana Sýkorová je naší přední pěvkyní současnosti.
Na co se můžeme těšit
Na benefičním koncertu Jany Sýkorové
v sále modlitebny Církve bratrské zazní Biblické písně od Antonína Dvořáka za doprovodu
profesora Jaroslava Šarouna, klavíristy České
filharmonie a pedagoga Hudební akademie
múzických umění. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu aktivit místního Sboru Církve
bratrské. Srdečně vás zveme na tento mimořádný umělecký večer.
Pavel Paluchník a Richard Kolář

Křižovatky
Jediná cesta, nebo jedna z cest? Je-li Bůh
dobrý, proč dopouští tolik zla? Je Bible věrohodným zdrojem informací o Bohu? Byl Ježíš
více než dobrý člověk? Co je to osobní víra?
Nešlo by to bez církve?
Kurz základů křesťanské víry, přednáška, diskuse, občerstvení. 7 setkání, vždy ve středu
od 19.00. Začínáme 5. října.
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Otevřeno všem – nevěřícím i věřícím, zájemcům o křesťanství, ale i těm, kteří mají různé
otázky týkající se víry v Boha a chtějí se dozvědět více. Kurz je nezávazný a lze se připojit
i v průběhu.
Do daných témat nás uvedou řečníci: doc.
Pavel Hošek, Th.D (vedoucí katedry religionistiky na ETF UK); Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

(předseda Rady Církve bratrské a pedagog na
vyšší odborné škole sociální a teologické); David Novák, M.Th. (učitel na Karlově univerzitě);
Mgr. Matěj Hájek a Mgr. Pavel Paluchník (kazatelé a učitelé na vyšší odborné škole sociální
a teologické).
Pavel Paluchník
kazatel

z historie

Kus života slavného hereckého rodu v Černošicích

-- Uprostřed vila s altánkem fotografa Langhanse --

-- Pension Steimar --

Řeka lákala stále více bohatých Pražáků, kteří si v Černošicích stavěli letní vily. Všechny, které stály na levém břehu řeky nad dnešní lávkou, měly upravené vstupy do řeky,
kde byly u můstků uvázané loďky, kterými se dostali na druhý břeh na plovárnu. Jednu
z vil postavil i dnes známý pražský fotograf Langhans, další Paříkovi, kterým patřily
obchody s prádlem, žila zde rodina průkopníka čsl. letectví Lhoty, herečka Andula Sedláčková. Za tratí měl vilu Dr. Janský, objevitel 4 krevních skupin, malíř Braun a mnoho
dalších. Nejpestřejší historii měl ale zřejmě Pension Steimar.

a kuchař. Mimo to režíroval a hrál s černošickými ochotníky v hotelu u Kulhavých (dnes Kazín)
a v přírodním divadle v Řevnicích.

Pension po 1. světové válce postavil zakládající
člen známé herecké rodiny Jiří Steimar (1887–
1968). Jiří pocházel z pražské pekařské rodiny
a pekařem se také vyučil. Jako sedmnáctiletý byl
poprvé v divadle a propadl jeho kouzlu natolik, že
se rozhodl stát se hercem. První angažmá měl
ve Švandově divadle, pak jej pro Národní divadlo
objevil Jaroslav Kvapil, kde hrál po boku E. Vojana. Rudolf Deyl o něm mluvil jako o „posledním
milovníkovi“.
Mladý muž potkal a oženil se s osmnáctiletou
Annou Budilovou (1889 – 1962), dcerou Vendelína Budila (1847 – 1928), po němž zdědila
herecké nadání. Budil byl talentovaný herec,
vynikající pedagog, divadelní ředitel. Toužil získat trvalé angažmá v ND. Přesto, že zde odehrál
mnoho vynikajících rolí, stálým členem se nestal,
až při příležitosti nedožitých 100. narozenin byl in
memoriam jmenován čestným členem. Na konci života měl na svém hereckém kontě 1275
rolí. Jeho podobizna v kostýmu krále Leara visí
v Shakespearově domě ve Stretfordu jako pocta
Anglie vynikajícímu českému herci. V roce 1902
se stal prvním ředitelem Nového městského divadla v Plzni. A ještě dobový drb. Podle imperátorského zjevu, chování a ráčkování, měl být jeho
otcem dramatik, překladatel a velký tragéd Josef
Jiří Kolár.
Mladí manželé Jiří a Anna měli dceru Jiřinu
(1916 – 2007) později vynikající herečku a o 6 let
mladšího syna Miloše, který se jako mladý nešťastnou náhodou otrávil plynem.

-- Jiří Steimar --

Splněný sen
Jiří Steinmar, milovník přírody a zvířat, si splnil
svůj životní sen a za peníze, které měl jako herec
Národního divadla a ředitel Rokoka, koupil v Černošicích u Berounky velký pozemek s polovinou
ostrova, který k němu patřil a postavil dům, kam
se celá rodina přestěhovala. Při své divadelní
činnosti celý zpustlý pozemek vlastníma rukama
upravil jako park, měl holuby, slepice, kachny
a velkého bernardýna, na ostrově pěstoval zeleninu. Protože byl vynikající kuchař, začal zvát své
divadelní kolegy na zahradní posezení s dobrým
jídlem.
Dcera Jiřina začala v Černošicích chodit
do školy – jednotřídky. Protože otec děti otužoval
a vedl ke sportu, měla energie na rozdávání, ale
učení ji moc nebavilo. Stalo se, že za plného vyučování se zvedla z lavice a začala tančit některý
z právě módních tanců. Pro tohle ale neměl pan
řidící pochopení a ocenil to dvojkou z chování.
Vilu přestavěl na hotel
Pak ale jedna teta, která jezdila s nemocnou
dcerou na léčení do zahraničí, začala Jiřího přesvědčovat, jak by se na velký pozemek hodil hotel
jako v Davosu a on, nezkrotný podnikatel, začal
jednat. Přes nesouhlas manželky se spojil s Ing.
Čeladou a i když neměl dostatek peněz, hotel
o 30 pokojích na místě jejich domečku stál. Měl
velikou jídelnu s prosklenou verandou, pod zemí
byla kuchyň a sklep.
A z herce a šéfa divadla se stal ještě hoteliér

-- Vendelín Budil --

-- Jiřina Steimarová --

Vlastní plovárna a divadlo
V Paříži se konala Světová výstava a po jejím
skončení koupil pan Steimar jeden z pavilonů
a rozebraný dovezl do Černošic, kde z něj nechal
postavit kabiny pro plovárnu a divadlo asi pro 100
diváků. Celý den obsluhoval hosty, těšilo jej, jak
jim chutná, a večer se hrálo divadlo, partnerku
mu dělala manželka. Manželství se ale již rozpadalo, mezi hosty si našel svoji druhou manželku
Žofii. Divadelní roli za matku převzala Jiřina.
Tuto pohodu ale mnoho hostí zneužívalo, a tak
se pan Steimar dostal do finančních těžkostí
a těsně před 2. světovou válkou musel pension prodat. Nový majitel dopadl ještě hůř. S nástupem Hitlera k moci mu byl pension zabaven
a obsazen Hitlerjungend. Ke své bývalé slávě
se pension již nikdy nevrátil a nyní je přestavěn
do nové podoby.
Milena Křížová
Foto: archiv autorky

-- Velmi oblíbený, ale vratký maňásek --

-- Pohodlná lodička -21
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-- Irena Budweiserová --

„Žalman a hosté“
Nestor české folkové hudby Pavel Žalman
Lohonka opět zavítá do našeho města.
Koncert se koná v pátek 4. 11. ve 20.30
v Club Kinu. Tentokráte se můžeme těšit
na projekt Žalman a hosté, jenž je volným
sdružením hudebníků kolem Pavla Žalmana
Lohonky. Stručně by se dalo charakterizovat jako „návrat domů“, a to nejen hudebně, ale i geograficky.
S návratem zpátky do Českých Budějovic se Žalman částečně vrací i ke svým
hudebním kořenům, k jednoduchosti a prostému aranžmá písní. Kapela se definovala
jako proměnlivý spolek jihočeských muzikantů, v současnosti je k vidění ve složení
Pavel Žalman Lohonka (zpěv, kytara), Šárka Benetková (zpěv), Antonín Hlaváč (zpěv,
kytara) a Petr Novotný (zpěv, basa).
Repertoár sdružení tvoří nové Žalmanovy písně z nového CD BUDĚJKY, doplněné
o nezapomenutelné songy z minulé doby
(Kdo ti zpívá, Za ruku mě vem, Náhradní víkend, Ty já, Všechny cesty začínají k ránu,
Severní vítr a další).
Koncert pořádá město Černošice.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek
v minimarketu na černošickém nádraží.
Pavel Blaženín
odbor kultury

Zpěvačku Irenu Budweiserovou známe především ze skupiny Spirutál kvintet, s níž vystupovala od roku 1980 až do konce loňského roku.
Její „záběr“ byl vždy ale mnohem širší. Od roku
1988 spolupracovala s jazzovým pianistou
Luďkem Švábenským, trumpetistou Pavlem
Husičkou, saxofonistou Františkem Kopem
a kontrabasistou Vítem Fialou.
Natočila také několik sólových, z velké části autorských, CD např. Někdy si připadám
jak pták, které bylo v roce 2003 nominováno
na cenu Anděl v oblasti jazzu a blues Akademií
populární hudby. A zpívala také v několika divadelních muzikálech. V roce 1987 byla oslovena
Zdeňkem Mertou a Stanislavem Mošou a přijala
svoji první muzikálovou roli ve hře Sny svatojánských nocí, která byla hrána roku 1992 ve světové premiéře na Křižíkově fontáně v Praze.
V sezóně 1994–1996 účinkovala v Národním divadle v Praze v oratoriu Bastard týchž

autorů a zároveň také začala její několikaletá
spolupráce s klasickým kytaristou Janem Žáčkem, žijícím v Německu. Vyvrcholením jejich
spolupráce bylo společné CD Moment vydané
Pantonem v roce 1996.
V roce 1998 nastudovala roli Matky v muzikálu Babylon, opět autoři Merta a Moša, a následující čtyři roky jezdila velmi často do Městského divadla v Brně, kde tuto roli hrála. V tomto
roce také vznikla její doprovodná skupina Fade
In ve složení: Vít Fiala - kontrabas, Jaroslav
Šindler a Miroslav Linka-kytary, která ji doprovodí také při jejím vystoupení v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli
16. října od 18 hodin. Vstupenky v ceně 140
Kč si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží, nebo v den konání koncertu před kostelem za 150 Kč.
Dana Jakešová
editorka IL

Mexický kytarista Aron Govea
přijede se svou kapelou i s tanečnicí
Příznivci koncertní kytary se mají na co těšit.
Ve čtvrtek 13. října totiž do Černošic zavítá
mexický kytarista a skladatel Aron Govea, který je v hudebním světě skutečným pojmem.
Od 20 hodin vystoupí v Club Kinu se svým
kvartetem za doprovodu mexické tanečnice.
Koncert je součástí mezinárodního festivalu
„Kytara napříč žánry“.
Aron Govea se narodil se ve městě Guamúchil v mexickém státě Sinaloa. Vystudoval
kytaru a skladbu. Zkomponoval pět symfonií,
koncertoval v USA, Evropě, Rusku, střední
Americe a mnoha mexických městech. Vydal
CD „la teoria del caos“ (1999) a CD „Corazón
herido“ (2004), složil také hudbu k divadelním, tanečním a multimediálním představením.
V jeho hudbě znějí tradiční mexické hudební postupy i vlivy španělské hudby. Skladby
pro kytaru jsou převážně v tradičních mexických a latinskoamerických rytmech Huapango, Son, Rumba. Kombinuje také mexickou
tradici s jazzem, flamencem či latinou, a to
velmi osobitým stylem. Skupinu, se kterou
mexický kytarista zavítá do Černošic, tvoří dvě
kytary a cajon (percuse). Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín
odbor kultury

FOTO: Standa Barek

FOTO: agentura Pavla Bárty

Hlas Ireny Budweiserové zazní opět v černošickém kostele

-- Mexická tanečnice Lille Rembeua --

Od renesance po současnost s vokálním souborem Brécy
V pátek 7. října se můžete těšit na vystoupení
vokálního souboru Brécy s orchestrem. Koncert proběhne v sále Modlitebny Církve bratrské v Černošicích na Vráži od 20 hodin.
Večer soubor Brécy zahájí zpěvem vybraných částí renesanční polyfonie Píseň písní.
V kontrastu s libozvučným pětihlasem a poetic-
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kým textem Šalamounovy básně pak přednese
spolu se smyčcovým orchestrem romantickou
skladbu Melancholie, temnějšího ladění i obsahu, text CH. Morgenstern.
Morgensternovy básně zhudebnil také současný skladatel Petr Wajsar ve skladbě Beránek měsíc. K ženskému sboru a smyčcovému

orchestru se v této závěrečné části přidají bicí
a elektronika, vystoupí i sám autor.
Vstupné na koncert je 100 Kč. Projekt podpořilo grantem z fondu kultury město Černošice.
Dana Jakešová
editorka IL

kultura

Walter Phisbacher a NY3 Trio
V neděli 30. října ve 20 hodin se v černošickém Club Kinu uskuteční koncert multikulturního tria výtečného pianisty a klávesisty Waltera Phisbachera (www.walterfischbacher.
com). Společně s ním vystoupí v Černošicích
baskytarista Goran Vujič z Chorvatska a Ulf
Stricker z Německa, který hraje na bicí.
Přes různé kultury prošel i sám Walter
Phisbacher. Pochází z Rakouska, kde ve Vídni studoval klasický a jazzový klavír, jeho další
cesta vedla do USA, kde nakonec zakotvil

v New Yorku. Spolupracoval s mnoha jazzovými hvězdami. Jmenujme například taková
jména, jako jsou George Garzone, Tim Lefebvre, Chico Freeman či Christian Howes.
U nás je známý především účinkováním s kapelou vynikajícího slovenského hudebníka
Laca Decziho New York Celula Orchestra.
Z této kapely odešel a věnuje se svým projektům. I v nich stále vychází z jazzu, ale nebrání se ani stylům, jako jsou funky, rock, latin
nebo drum´n´bass.

Česká rocková legenda vystoupí v Černošicích
Zpěvák, skladatel a textař Vladimír Mišík je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svými spoluhráči a přáteli je už léta mírně ironicky,
avšak právem, přezdívaný „Legenda“. Do Černošic tento rockový zpěvák zavítá v pátek 21. října.
Společně se svojí kapelou ETC vystoupí v Club
Kinu. Začátek koncertu je ve 20.30.
Svou tvorbou Vladimír Mišík ovlivnil celou řadu
umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však
začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík
s kapelou ETC přes mnohé personální změny
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. V letech 1976–2004 vydal Vladimír

Mišík s ETC deset řadových alb, několik dalších
kompilací a podílel se na několika vedlejších
projektech. V červnu 2010 vyšlo úspěšné (Zlatá
deska) a ceněné album Ztracený podzim, které
nese název dle stejnojmenné skladby na báseň
Emila Boka. Mnohé Mišíkovy písně, často na
texty známých českých básníků (Václav Hrabě,
Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslova zlidověly
a jsou ozdobami „kytarových večírků“ několika
generací.
Předprodej vstupenek v minimarketu na černošickém nádraží. Vstupné v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč.
Více informací na www.vladimirmisik.cz.

Jeho tvorba je založena na originálních
kompozicích s důrazem na klavírní improvizace. Hudba tria je plná úžasných „grooves“
a nespoutané energie a díky zkušenostem
z jiných hudebních projektů a prostředí se
v jejich tvorbě odráží další multikulturní a žánrové vlivy. Na koncert zve město Černošice.
Vstupné 120 Kč.
Dana Jakešová
editorka IL

FOTO: archiv Teátr Víti Marčíka

Pavel Blaženín, odbor kultury

FOTO: Ivan Prokop

Princ Bajaja v podání Víti Marčíka

Pohádka
– Princ Bajaja

-- Skupina Vladimíra Mišíka ETC vystupuje od roku 1974 --

Na co se můžete těšit v listopadu
• MILAN SVOBODA & PRAGUE CONSERVATORY JAZZ ORCHESTRA
V pátek 11. listopadu od 20.30 se můžete těšit na jedinečný big band Milana Svobody. Milan
Svoboda patří mezi přední osobnosti české hudební scény. Jako jazzový pianista a bandleader si
získal velké mezinárodní renomé. Jeho tvůrčí záběr jako skladatele a dirigenta, je velmi široký, od
moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénickou hudbu až k soudobé hudbě vážné. Koncert
se uskuteční v Club Kinu. Vstupné 120 Kč.
• Koncert MELANIE SCHOLTZ
FOTO: www.jazzdoregionu.cz
Ve středu 16. listopadu se od 20.00 v Club Kinu koná koncert
MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR). Tato vynikající jazzová zpěvačka během své kariéry zpívala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku a Rakousku, spolupracovala
s mnoha hudebníky různých občanství i národností. Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat
norskou kapelu Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla a dvě
jazzové veličiny, kterými jsou dodnes Al Jarreau a Joe McBride.
Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín, odbor kultury, pavel.blazenin@mestocernosice.cz
-- Melanie Scholtz --

V neděli 6. listopadu se děti, a samozřejmě nejen ony, mohou těšit na pohádku
o princi Bajajovi. Toto komorní představení jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek nenechá nikoho chladným. Divák se stane
na okamžik vojákem ve velké bitvě, prožívá boj udatného prince Bajaji při souboji
s drakem. Vše samozřejmě končí svatební hostinou. Kulisu tvoří tříkolka, která se
v průběhu pohádky stává koněm, válkou,
tanečním sálem i drakem.
Jak napovídají slova kritika Vladimíra
Zajíce, je se na co těšit: „Všechny inscenace Víti Marčíka jsou zážitkem, i když je
vidíte třeba po desáté, a lze je doporučit
bez ohledu na věk, neboť jde o výsostný
kumšt, o silné, obrazné divadlo. Jeho poetika, to, jak zachází s prostředky, jak odstupuje od situace, komentuje ji a nahlíží
ze svého specifického úhlu, dokáže v divácích vyvolat prožitek přímé účasti v dění.“
Představení se odehraje od 16 hodin
v Club Kinu. Účinkuje Teátr Víti Marčíka.
Vstupné 70 Kč. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín, odbor kultury
Dana Jakešová, editorka IL
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ADLER-OLSEN, Jussi: Žena v kleci – dánská
literatura. První případ komisaře Morka z oddělení Q. Neobyčejně poutavý thriller o bezbranné
ženě, která musí snášet utrpení, o jednom paličatém kriminalistovi a o pachateli, který nezná
slitování;
COOPER, Glenn: Kniha duší – pokračování
knihy Tajemství sedmého syna. Příběh středověkých rukopisů zachycujících lidské zrození
a smrt;
FALLADA, Hans: Pijan – realisticky a bez
přetvářky vyprávěný příběh obchodníka Ervina
Sommera, který během životní krize propadá
alkoholu;
HARRIS, Joanne: Modrá je barva vraždy –
psychologický román;
MÜLLER, Lubomír: Světlo mé samoty – děj
knížky se odehrává v současnosti, je inspirován
skutečným životním příběhem. Jeho autenticitu
podtrhávají deníkové úryvky a korespondence
hlavní hrdinky;
NOTHOMB, Amélie: Kyselina sírová – význačná francouzská spisovatelka zasazuje děj tohoto
románu do otřesné reality show simulující podmínky koncentračního tábora. Kontroverzní román vzbudil mezi francouzskou odbornou a laickou veřejností bouřlivou polemiku;
RAMPICHOVÁ, Zuzana: Příliš hořká čokoláda – česká detektivka;
STEEL, Danielle: Záležitost srdce – román
pro ženy;
ŠVANDRLÍK, Miloslav: Draculův poslední
doušek – 62 krátkých hororových povídek s vtipnou pointou od oblíbeného českého autora;
VANĚČEK, Jan: Veselosti z krumlovského
Česka – humoristické povídky, jejichž děj je
umístěn do Českého Krumlova a jeho okolí.
Naučná literatura:
BEGICH, Nick: Deformace emocí, myšlenek
a chtění – kniha varuje před rizikem elektromagnetických vln na tělesné a duševní zdraví člověka.
Upozorňuje na jejich zneužívání pro ovlivňování
lidské psychiky;

BÜRGIN, Luc: Lexikon zakázané archeologie – existovalo lidstvo už jednou takzvaně před
lidstvem? Autor o tom v bohatě ilustrované knize
přináší důkazy, které nám klasická archeologie
urputně zatajuje;
DÄNIKEN, Erich von: Pozdravy z doby kamenné – autor vybral ze svého obrovského archivu nejlepší a nejzajímavější snímky vztahující
se ke svědectvím z přehistorických dob. Doprovodil je pregnantními komentáři a zveřejnil v této
podivuhodné knize;
FOSAR, Grazina: Intuitivní logika – v pojetí autorů sceluje takzvaná intuitivní logika inteligenci
praktickou, analytickou a tvůrčí. Podle konkrétních návodů se prostřednictvím intuice snadněji
ubráníme mediálnímu a politickému ohlupování,
vyhneme se rozličným osobním těžkostem a informačnímu přetlaku. Publikace obsahuje také
konkrétní návody k ovlivňování spánkových procesů a snění, využívání obsahů snů ke zkvalitnění
života;
GRAY, John: Mars a Venuše na pracovišti
– poznatky a rady o vztazích mužů a žen v pracovním prostředí se zaměřuje na základní rozdíly
mezi jednáním a myšlením obou pohlaví;
MARTÍNEK, Miloslav: Krvavá cesta k Sarajevu – bilance tragických událostí a násilných činů,
které postihly příslušníky habsburského panovnického rodu v období dlouhé vlády Františka
Josefa I.;
MATES, Vladimír: Jména tajemství zbavená
aneb Příjmení pod mikroskopem.
Pro děti a mládež:
Roaryho den na pláži - příběh závodního autíčka;
BALÍK, Jindřich: Už půjdu do školy – pro děti
od 4 do 8 let. Rozmanité úkoly pomohou vašemu
předškolákovi rozvinout tvůrčí schopnosti a naučí
ho soustředění;
ČERVENKA, Jaromír: Kos František a čepička Jozefína – leporelo;
FÄRBER, Werner: Příběhy malého indiána –
obrázkové čtení pro začínající čtenáře, pro děti
od 5 let;

1. registrace nových čtenářů zdarma;
2.	čtenářská amnestie – odpuštění poplatků
za opožděné vrácení knih;
3.	říjnové čtení – čtení z knížek autorů, kteří
slaví v letošním roce významné výročí;
4. internet pro seniory;
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Knihy v angličtině:
CLARK, Mary Higgins: The Second Time
Around v češtině Kdo musí z kola ven – psychologický román;
FÄRBER, Werner: Čtenářský deník pro
nejmenší – kniha kromě vizualizované slovní zásoby obsahuje sbírku textů, která je určena pro
základní procvičení a seznámení se se základními frázemi. Všechny texty, které tvoří samostatné
příběhy, jsou vždy uvedeny na jedné stránce česky a na druhé stránce anglicky;
FOLLETT, Ken: Hornet Flight v češtině Sršeň
létá v noci – historický román z 2. světové války;
KHOURY, Raymond: The Sigh v češtině Znamení – dobrodružný román.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

Domek plný pohádek

Týden knihoven 3.–9. 10. 2011
I když letošní léto, až na svůj konec, svým počasím připomínalo spíše podzim, přišel i podzim kalendářní. Jako každý první týden v říjnu
tady máme i letos Týden knihoven – celostátní
akci pořádanou Sekcí veřejných knihoven. Letos již 15. ročník má motto: Patnáctý kraj. Kraj
knihoven. Cílem je do knihovny nejen přilákat
co nejvíce nových čtenářů, ale i pečovat o čtenáře stávající. Dovolte mi, abych vás seznámila
s nabídkou akcí naší knihovny:

GRÜN, Günter: Mašinky – pro čtenáře od 8 let.
Napínavý příběh doplněný půvabnými ilustracemi. Kniha vhodná k procvičování čtení s porozuměním;
FISCHEROVÁ-HUNOUDOVÁ, Alexandra: Bez
alibi – napínavá detektivka s hádankou pro čtenáře od 12 let;
GARCIA, Kami: Kronika prokletých zaklínačů. Nádherná temnota – fantasy literatura;
JOHNOVÁ, Jana: Objevuji svět – encyklopedie;
ŠVANDRLÍK, Miloslav: Nové příběhy Seka
a Zuly – komiks;
UEBEOVÁ, Ingrid: Povídky o upírech – první
čtení pro zábavu.

5.	výtvarná soutěž pro děti na téma „Černošice, jak je vidím já“. Obrázky označené jménem, adresou a věkem přineste do konce
října do knihovny. 3 vítěze odměníme knihou;
6.	vyhodnocení písmenkové soutěže pro prvňáčky;
7.	5. kolo knihovnické tomboly pro přihlášené
dětské čtenáře;
8.	Den otevřených dveří v sobotu 15. října
od 9 do 12 hodin.
Těšíme se na vaší návštěvu, a doufáme, že si
s sebou domů odnesete nějakou hezkou knížku, která vám zpříjemní dlouhé zimní večery.
Irena Šilhánková
knihovnice

Pro naše nejmenší je na neděli 23. října
od 16 hodin v Club Kinu připraveno loutkové
divadelní představení Čtyři pohádky k ročním obdobím. Jaro s příběhem kuřátka, Léto
s žabkami na rybníce, Podzim ježků, mlsné kozy
a barevného draka a Zima sněhuláka s medvědem. Střídání ročních období v režii Jaroslava
Vágnera trvá 55 minut. Loutky jsou barevné,
plošné. Herci si oblékají barevné závěsové
plachtičky a stávají se tak spoluhráči slepice,
kuřátka, žab, ježků, květinek, motýlků a rybek.
Autorkou barevného domečku, který je součástí
dekorace, loutek i vyšívaných převleků je výtvarnice Helena Bonevová, která vychází z výtvarného pojetí srozumitelného dětem. Účinkují Milada
Matuchová a Václav Svěrák. Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín
odbor kultury

LIVE

LIVE

14.10.
pá

LIVE

13.10.
čt

KINO

USA / 2011 režie: M. Bay

USA / 2011

154 min

režie: P. Feig komedie 125 min

ŘÍJ

EN

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

8:30
hod
20:30

16:00

20:00

19:00
hod

hod
Hrají: Rose Byrne, Maya Rudolph, Kristen Wiig, Jon Hamm, Matt Lucas ...
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Jediný světlý bod v jejím životě
představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a Annie
jako nejlepší kámoška slíbila, že jí se svatebními přípravami pomůže...

VSTUP: 60,- Kč / studenti 30,- Kč

VOSÍ HNÍZDO + CZECH POINT
VSTUP: 90,- Kč 20:30
hod
Opět po půl roce u nás zahrají ,, Vosáči,,. Koncert bude zcela vyjímečný,
protože nám Vosáči představí své nové Cd s názvem ,, VOSOHYBERNACE,,.
Při koncertě proběhne i křest tohoto jistě originálního CD. Máme se tedy na co
těšit. Pódium již tradičně bude zahřívat spřátelený Czech Point.

ARON GOVEA QUARTET
VSTUP: 120,- Kč 20:00
hod
Koncert mexického kytaristy Arona Govea, který vystoupí se svým
kvartetem za doprovodu mexické tanečnice v rámci mezinárodního festivalu
„Kytara napříč žánry“. Zkomponoval pět symfonií, koncertoval v USA, Evropě,
Rusku a střední Americe. Složil také hudbu k divadelním, tanečním a multimediálním představením. V jeho hudbě znějí tradiční mexické hudební postupy
i vlivy španělské hudby. Skladby jsou převážně v tradičních mexických a latinskoamerických rytmech Huapango, Son, Rumba.
Srdečně zve město Černošice

hod
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Holliday Grainger ...
Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě,
si nyní díky novému a odvážnému filmovému zpracování režiséra Cary Joji
Fukunaga (Sin Nombre) nachází cestu k nové generaci.

KINO s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí.
11.10. JANA EYROVÁ USA / 2011 režie: C. Fukunaga Drama 120 min VSTUP: 70,- Kč 20:00
út

9.10. KUNGFU PANDA 2 USA / 2011 režie: J. Yuh 91 min
VSTUP: 70,- Kč 16:00
hod
ne
Hrají: Jack Black, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin Hoffman, Lucy Liu ...
DĚTSKÉ Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně

diplomy PET, FCE a CAE.

DIVADLO Před zahájením představení obdrží studenti The Redbrick House své zasloužené

jazyce uvede klíčové scény ze slavného kusu Williama Shakespeara.

7.10. REDBRICK HOUSE - ROMEO AND JULIET
pá
Představení souboru The Bear Educational Theatre, který v anglickém

KINO

4.10. ŽENY SOBĚ
út

hod
ne
Hrají: Shia LaBeouf, Hugo Weaving, Tyrese Gibson, Frances McDormand ...
DĚTSKÉ Před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila na měsíci
mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive
KINO pro
tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany
před ničivou invazí Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba.

2.10. TRANSFORMERS 3

hod
Jeden z nejlepších heavy metalových kytaristů Miloš Dodo Doležal a jeho
band jako host kapely Lokomotiva Planet. Dravost a syrovost dvou rockových
skupin, čerpajících mj. z odkazů Jimmiho Hendrixe nebo Black Sabbath se nedá
naprogramovat. Atmosféru můžete dotvořit i vy - přijďte se nechat unést.

1.10. VČELAŘI
VSTUP: zdarma
so
“Ošetřování včelstev během roku a využití včelích produktů”.
SPOLKY Přednáší učitel včelařství Jiří Sláma z Havličkova Brodu.
1.10. LOKOMOTIVA PLANET + DODO DOLEŽAL
VSTUP: 90,- Kč
so

kultura

15.10. FALSE HOPE + MAD CULT + CITY LIGHTS
so
LIVE

USA / 2011

režie: R. Gosnell

animovaný

102 min

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

20:00

16:00

hod
Mad Cult ( SK , Banská Bystrica) mají za sebou nahrávání desky v Anglii
a natáčení videoklipu. Mají odehráno přes 200 koncertů na území Čech,
Slovenska, Rakouska a Holandska. City lights ( Kolín) na začátku roku odjeli
své prvni miny/tour s kapelou Momma Knows Besta a False Hope (Černošice)
se vrací zpět po delší odmlce do domácího klubu a těší se na pořádný mejdan!

16.10. ŠMOULOVÉ

USA / 2011

režie: T. Malick drama 138 min

VSTUP: 70,- Kč

20:00

hod
ne
Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil Patrick Harris, Katy Perry ...
DĚTSKÉ Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného
pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede
KINO do
našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.

hod
Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Kari Matchett, Fiona Shaw ...
Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se
v životě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život... Hvězdně
obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás, jenž se nám
odhaluje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako před více než půl stoletím ...

18.10. STROM ŽIVOTA
út
KINO
21.10.
pá

VSTUP: 50,- Kč

20:30

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
VSTUP: předprodej 200,- Kč / na místě 250,- Kč 20:30
hod
Vladimír Mišík je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností českého
bigbeatu již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců
ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou
ETC začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé
personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes.
Mnohé Mišíkovy písně, často na texty známých českých básníků (Václav Hrabě,
Josef Kainar, Jiří Dědeček atd.), doslova zlidověly a jsou ozdobami „kytarových
večírků“ několika generací. Předprodej vstupenek od 5. září v minimarketu
na černošickém nádraží.
Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 70,- Kč

16:00

Srdečně zve město Černošice

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

další multikulturní a žánrové vlivy.

VSTUP: 60,- Kč 20:00
28.10 SUFFOCATE WITH YOUR FAME - KŘEST CD
pá Černošická kapela SWYF ze stáje společnosit Metalgate Records bude křtít hod
debutové CD, které nese název The New World Order. Jako hosté vystoupí velmi
LIVE nadějné mladé kapely Runaway My Son z Milovic a Shadow Area ze Strážnice.
VSTUP: 50,- Kč 20:00
29.10. DJ PÁJA + HOST
hod
Opět nás čeká večer plný Vinil Deep House Music v podání Dj Páji ....
so
DANCE a jeho hostů.
VSTUP: 120,- Kč 20:00
30.10 WALTR PHISBACHER NY3 TRIO
ne Tvorba klavíristy Waltera Fischbachera a jeho tria je založena na originálních hod
kompozicích s důrazem na klavírní improvizace. Díky zkušenostem tohoto new
LIVE yorského tria z jiných hudebních projektů a prostředí se v jejich tvorbě odráží

se snažit, aby si ho udržela. A hlavně - ženská se nesmí nudit!”

VSTUP: 90,- Kč 20:30
23.10 GEORGE HASLAM AND CO. (GB / IT /SK )
hod
ne Barytonsaxofonista a propagátor volné improvizace.
Čeká nás freejazzové dobrodružství čtyř hudebníků z různých částí Evropy
LIVE aneb spontánní hudba přítomného okamžiku. A možná přijdou i hosté ...
VSTUP: 70,- Kč 20:00
25.10. MUŽI V NADĚJI ČR / 2011 režie: J. Vejdělek 115 min
hod
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková ...
út
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf
KINO je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí

tak spoluhráči slepice, kuřátka, žab, ježků, květinek, motýlků a rybek.

DIVADLO jsou barevné, plošné. Herci si oblékají barevné závěsové plachtičky a stávají se

hod
ne
Čtyři pohádky k ročním obdobím. Jaro s příběhem kuřátka, léto s žabkami
na rybníce, podzim ježků, mlsné kozy a barevný drak a zima sněhuláka s meDĚTSKÉ dvědem. Střídání ročních období v režii Jaroslava Vágnera trvá 55minut. Loutky

23.10. DOMEK PLNÝ POHÁDEK

Aktuální tvorba kapely akcentuje nové přístupy a tím se udržuje na hladině hod
hudebního stylu Depop. Svoje vystoupení doplňuje o vizuálně-taneční dimenzi
a to téměř výhradně z vlastní dílny. V novém obsazení a repertoárem se vrací
do Černošic přesně po dvou letech a slibuje: Vyčistíme vám uši ...
Po koncertu následuje afterparty s DJs HoSra.

22.10 TĚLO ANTHONY L + ŽÁBY
so
LIVE

LIVE
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