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-- Slovenská zpěvačka Sisa Fehérová vystoupí u Centra Vráž. --

JAZZ ČERNOŠICE 2012
Další rok utekl jako voda a vy se opět můžete těšit na nadcházející ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2012. Letošní, již sedmý ročník proběhne
v Černošicích od středy 23. května do neděle 27. května.
Opět vás čeká hvězdná show, která se – tak jako
v předchozích ročnících – bude odehrávat napříč
celým městem. Venkovní produkcí počínaje přes
„gastro jazz“ ve vybraných černošických restauracích a finále bude jako vždy po dva hlavní festivalové večery v Club Kinu.
Hudební nástroje s sebou
Novinkou loňského ročníku byl Open Air jazzový stan, který byl postaven na prostranství Centra
Vráž. A protože se tato Open Air produkce osvědčila, bude pro návštěvníky festivalu připraveno
nejenom pódium s venkovní produkcí, ale nově
budete mít možnost navštívit jazzový stan a tam
si třeba „zajazzojamovat“ se svými přáteli. Takže
nástroje s sebou, ať je to free.
Jazz se bude mísit s dalšími žánry
Tak jako každý rok je i letos vedle klasických
jazzových standardů festival koncipován především jako nejrozmanitější fúze jazzu s ostatními

hudebními žánry. To se osvědčilo nejenom jako
divácky atraktivní, ale především jako dramaturgicky nosné pro festival, který si neklade za cíl
pouze mapovat klasickou jazzovou scénu, ale
také objevovat neotřelý zvuk a vedle již etablovaných interpretů dát prostor i novým talentům
a projektům, jež rozhodně stojí za pozornost.
Samozřejmě bude i letos kladen důraz na místní
hudební podhoubí, které se soustředí zejména
kolem ZUŠ Černošice.

Slavíme 110 let
výročí založení školy
v Černošicích
Ve čtvrtek 7. 6. oslavíme na zahradě školy
v ulici Komenského 110. výročí vzniku této
školy. V 16 hodin se představí žáci školy v krátkém programu, poté bude možné
zakoupit si drobné dárky, perníky a koláče
připravené našimi žáky na malém jarmarku.
Připraven bude i oheň k opékání vámi přinesených vuřtíků či jiných pamlsků. V 17 hodin
začne přednáška o historii školství v Černošicích, kterou uspořádají archiváři ze Státního oblastního archivu Praha-západ.
Během odpoledne bude veřejně přístupná celá budova, kde bude připravena výstava archiválií, kronik a dobových fotografií,
kterou již několik měsíců připravují archiváři
z Dobřichovic za vydatné podpory paní Mileny Křížové a Renaty Horešovské a dalších
pamětníků z Černošic. Druhá výstava, tentokrát z dílny fotografa Petra Kubína, představí
sérii fotografií třídních kolektivů, kde nejstarší fotografie sahá téměř do doby vzniku školy. Přijďte si zavzpomínat, možná objevíte na
některé fotografii nejen sebe, ale třeba i své
prarodiče.
Jana Sticzayová, učitelka školy
FOTO: MěÚ Černošice

Na koho se můžete těšit
Na černošickém Jazz festivalu tak vystoupí
například takové hvězdy, jako je Peter Lipa, který
tentokrát zcela lahůdkově vystoupí s Big Bandem,
či zpěvačka a houslistka Iva Bittová. Ta vyměnila
jihomoravské Lelekovice za Hudson Valley, pravidelně vystupuje v Carnegie Hall a sebevědomě
tvrdí, že Tom Waits nebo Lou Reed by její nabídku
ke spolupráci neodmítli.

Příští zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 31. 5. od 19 hodin v Club Kinu.

pokračování na str. 18
-- Při oslavách se podíváme i do historie
školství v Černošicích. --
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Jednou větou...
• Do kostela Nanebevzetí Panny Marie přijel na
slavnostní mši spojenou s vysvěcením nového
oltáře kardinál Dominik Duka.
• Město dostalo další tři menší dotace– 300 tis.
Kč na zdravotní prořez zeleně a 50 tis. na nové
regály do městské knihovny, obojí od Středočeského kraje, a cca 50 tis. Kč na posilovací
prvky pro Dům s pečovatelskou službou (DPS)
od Nadace správného životního stylu.
• V centru MaNa proběhla veřejná prezentace
a diskuze s architekty o budoucí podobě staré
návsi u kostela v Komenského ulici; zastupitelstvo pak na návrh rady schválilo základní parametry rekonstrukce komunikací v této oblasti,
resp. změny proti původnímu dopravnímu projektu; o podobě ostatních částí návsi, tj. prostoru mimo ulice a chodníky, se bude dále jednat
a návrh řešení předloží rada ke schválení opět
zastupitelstvu.

• Na pozvání asociace APUeN jsem v Senátu
České republiky prezentoval používání elektronických aukcí městem Černošice v rámci
semináře „Elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci“; Černošice jsou v této
oblasti o krok vpředu i proti mnohem větším
městům.
• Šest architektů strávilo přes dva dny v Černošicích v rámci architektonicko-urbanistického
workshopu, který se zabýval veřejným prostorem města; na závěr proběhla skoro tříhodinová
diskuze se zástupci města i veřejnosti; veškeré výstupy budou v nejbližší době představeny
v Informačním listu i na městském webu.
• 1. května se na Vráži otevře nové papírnictví –
na velkou poptávku po tomto sortimentu v Černošicích upozornila anketa na webu města na
podzim loňského roku, reagovalo na ni několik
firem. Který podnikatel zareaguje na druhou
nejvíce poptávanou službu a otevře prodejnu
obuvi?
FOTO: Petr Kubín

• V průběhu května dostaneme všichni složenky od finančního úřadu na daň z nemovitosti.
• V budově úřadu prasklo topení a únik vody
zničil podlahu v zasedací místnosti; v polovině
dubna proběhla oprava.
• Provedli jsme elektronické aukce na výstavbu
veřejného osvětlení v oblasti Lada – střed a na
novou smlouvu na internetové připojení obou
pracovišť městského úřadu.
• Rada města schválila závaznou dokumentaci
provedení chodníků a vjezdů na soukromé pozemky; v rámci naší dlouhodobé snahy o rovné
a bezpečné chodníky ji vypracovala projekční
kancelář a schválila spoluautorka normy o pozemních komunikacích a zástupkyně České
národní rady zdravotně postižených, která nás
opakovaně navštívila a poskytla nám odbornou
podporu.
• V komunitním centru vrážské modlitebny děti
čtyři dny stavěly města z Lega.
• Proběhla preventivní přípravná schůzka povodňové komise; město opakovaně vyzvalo Povodí Vltavy, s. p., aby zajistilo vyčištění řeky od
nánosu písku u mokropeského hřiště, aby se
snížilo riziko ledových bariér.
• O důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva si přečtěte v zápisech z jednání uvnitř
listu.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

-- Ve čtvrtek 12. dubna proběhla veřejná prezentace a diskuze k nové podobě návsi u kostela. --

Na čem pracujeme, co se v nejbližší době očekává…
• REKONSTRUKCE ULIC – 26. dubna proběhne elektronická aukce na rekonstrukci komunikací v rámci prvního roku tzv. velkého třesku;
stavět a opravovat se ulice budou postupně od
června do listopadu; pro tuto investiční akci také
budeme na květnovém nebo červnovém zastupitelstvu rozhodovat o přijetí úvěru, resp. potvrzení
výsledku výběrového řízení na financující banku.
• CYKLOTRASY – V průběhu léta se rovněž
s evropskou dotací zrealizují cyklotrasy skrze
osadu Na Vírku, Lavičky, od mokropeské pláže
podél řeky až po úroveň Madridské ulice a ulice Ke Skále; stavební povolení již bylo vydáno,
projektová dokumentace je k dispozici na webu
v sekci Projekty – Připravené projekty.
• AUTOBUSOVÁ LINKA – Na žádost mokropeských občanů jednáme o možnosti vést městskou
autobusovou linku od mokropeské samoobsluhy
nahoru Školní ulicí, aby se usnadnil přístup k obchodům a lékařským ordinacím v oblasti Vráže.
• SPORTOVNÍ HALA – TĚLOCVIČNA - Radě
města bude předložena upravená podoba projektu sportovní haly u základní školy a v případě
jejího schválení zadáme zpracování dokumentace pro stavební povolení, abychom na podzim
mohli žádat Ministerstvo školství o dotaci (pokud

vláda ministerstvo do té doby nezruší ;-); upravený projekt bude brzy vyvěšen na městském webu
v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry.
• MĚSTSKÝ ÚŘAD – Proběhlo geodetické
zaměření městské vily v Karlštejnské ulici a nyní
probíhá analýza, zda by se do ní v budoucnosti
vešel celý úřad, případně by byla nutná přístavba; další alternativou je stavba nové budovy úřadu na současném parkovišti. Pravděpodobně
ještě letos vyhlásíme architektonickou soutěž
na řešení tohoto problému. Financování předpokládáme z prodeje pozemků a budov, které jsou
dnes nevyhovující a zchátralé. Veřejnosti budou
možné návrhy řešení náležitě a včas představeny
a projednány před dalším rozhodnutím.
• ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – V nejbližší
době očekáváme vyhlášení dotačního programu, do kterého připraví žádost včetně projektové
dokumentace již vysoutěžená inženýrská a projekční kancelář – do práce se pustí, jakmile budou známy přesné podmínky dotace.
• REKLAMA VE MĚSTĚ – Připravujeme nařízení města regulující umisťování reklamy ve městě;
součástí záměru je instalace jednotných tabulí,
na které si místní podnikatelé budou moci umístit směrovky upozorňující na jejich provozovny;

naopak běžnou reklamu, která hyzdí veřejný prostor a snižuje bezpečnost dopravy, bude město
v součinnosti s dopravní policií dále omezovat
(v posledních měsících byla již řada reklamních
tabulí odstraněna).
• REKONSTRUKCE ŽELEZNICE – Projekční
kancelář SUDOP se na začátek května ohlásila
k již několikáté schůzce o podobě rekonstrukce
naší železniční trati; mezi požadavky města patří
mj. minimalizace užití betonových protihlukových
stěn, vybudování mimoúrovňového křížení v Černošicích, rozšíření nádraží v Mokropsech umožňující vyšší frekvenci osobní dopravy a další;
všechna dosavadní jednání byla pouze pracovní
a informativní – k předložení žádné finální verze projektu a navrhované podoby rekonstrukce
trati ke schválení městu zatím nedošlo; na webu
v sekci Projekty a dotace – Studie a analýzy je
zveřejněna tzv. hluková studie a také přehled požadavků, které byly v rámci pracovních schůzek
se SŽDC ze strany vedení města projednávány.
Pokud máte k jakémukoliv z těchto témat
náměty či otázky, prosím napište email
nebo dopis, popř. zavolejte.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz,
tel. 604 851 754
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Příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města Černošice v září 2011
schválilo vyhlášku o místím koeficientu daně
z nemovitostí (původní místní koeficient 2 se
změnil na 5). Zastupitelstvo zároveň rozhodlo,
že vybraným skupinám obyvatel bude výsledné
navýšení daně kompenzovat (tj. vrátí jim rozdíl
daně zaplacené v roce 2012 proti roku 2011).
Tento kompenzační příspěvek bude vyplacen na
základě darovací smlouvy.
Podmínkou je podání přihlášky, a to nejpozdě-

ji do 30. 6. 2012. Přihlásit se je možné písemně
(zasláním podepsané přihlášky – formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách města
v sekci Formuláře) anebo osobně na Správním
odboru Městského úřadu v Černošicích v ul.
Riegrova 1209.
Přihlášku je vhodné podat až po zaplacení
zvýšené daně z nemovitosti, přihlášený je totiž
povinen doložit zaplacení daně v roce 2011
a 2012 (v případě, že potvrzení – např. útržek

Pravidla pro vyplacení příspěvku
na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti
Kompenzační příspěvek ve výši rozdílu výše daně
za rok 2012 proti roku 2011 je možno poskytnout osobám níže uvedeným, které se přihlásí
do řízení o jeho vyplacení do 30. 6. 2012 na
adresu Městský úřad Černošice, Správní odbor,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Formulář
přihlášky do řízení o kompenzační příspěvek je
umístěn na www.mestocernosice.cz, v písemné
podobě v podatelně Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Kompenzační příspěvek je možno poskytnout fyzickým osobám, které jsou výlučnými
majiteli obytného domu* v Černošicích, spadají do jedné z následujících tří skupin:
1. občané starší 65 let žijící osamoceně nebo
společně s jednou další osobou starší 65 let,
kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou
trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od
1. 1. 1995, při splnění dalších podmínek uvedených níže**
2. příjemci sociálních dávek poskytovaných dle
zákona č. 111/2006 (tj. příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), kterým byla tato dávka vyplacena (nebo
nárok na její výplatu vznikl v roce 2011), při
splnění dalších podmínek uvedených níže**
3. občané, nespadající do předchozích skupin,
kteří jsou v sociální situaci, jejíž posouzení je
hodné zvláštního zřetele – na základě individuálního posouzení životní situace sociální
komisí rady města
* Obytný dům – tj. rodinný dům; obytným domem není byt, stavba sloužící nebo určená
k individuální rekreaci nebo dům sloužící k podnikatelské činnosti nebo činnostem s ní souvisejícím
** Další podmínky, které musí splňovat osoba
podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku dle bodu 1 a 2:

a)	nemá žádný další příjem kromě důchodu pro
osoby dle bodu 1 výše, resp. kromě sociálních dávek a příjmů, které byly posouzeny
v rámci poskytnutí těchto dávek, pro osoby
dle bodu 2 výše;
b)	není vlastníkem ani spolumajitelem žádné další nemovitosti v ČR ani v zahraničí;
c)	neumožňuje úplatné užívání obytného domu
nebo jeho části třetí osobě (např. nájem);
d)	v obytném domě ve vlastnictví osoby podávající přihlášku nebydlí žádná další osoba
s vlastními příjmy (vyjma důchodu a sociálních
dávek dle zákona č. 111/2006 Sb.);
e)	není dle § 9 odst. 1 písm. n) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí osvobozena od daně ze staveb;
f)	je trvale hlášena v Černošicích;
g)	není dlužníkem města
h)	přihlášená osoba zaplatila daň z nemovitosti
v příslušném kalendářním roce, ve kterém je
kompenzační příspěvek žádán a v roce 2011.
Skutečnosti uvedené v písm. a) až g) doloží
osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku čestným prohlášením.
Skutečnost, uvedenou v písmenu h), doloží
osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí
kompenzačního příspěvku dokladem o zaplacení daně v roce 2011 a 2012. Pokud osoba podávající přihlášku do řízení takový doklad nemá,
udělí plnou moc příslušnému zaměstnanci města Černošice za účelem zjištění skutečně zaplacené daně z nemovitosti za rok 2011 a 2012.
Město Černošice si vyhrazuje právo údaje
uvedené v přihlášce o poskytnutí kompenzačního příspěvku ověřit. V případě, že bude
dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplně nebo jen z části nepravdivé, je žadatel povinen již poskytnutý kompenzační příspěvek vrátit.

složenky – nemá, lze požádat město, aby na
základě plné moci zajistilo toto potvrzení od Finančního úřadu Praha-západ).
Pravidla pro vyplacení příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti najdete také
na www.mestocernosice.cz v části Formuláře
a letáky, bližší informace poskytne paní Eva Řehořová na tel. č. 251 081 526.
Slávka Kopačková
právní oddělení

Odečty
spotřeby vody
Během měsíců dubna a května budou
probíhat ve městě odečty vodoměrů.
Odečty budou provádět brigádníci firmy
AQUACONSULT, spol. s r. o., kteří se
před vstupem do nemovitostí s odečítaným vodoměrem prokáží k tomu určeným
průkazem.
Každý odběratel je povinen podle
zákona č. 274/2001 Sb. (o vodách),
umožnit odečítačům přístup k vodoměru.
Vlastník nemovitosti je vlastníkem vodoměrné šachty a jeho povinností je mimo
jiné mít vodoměrnou šachtu zabezpečenou proti vniknutí nečistot a podzemní
i povrchové vody. Aby mohlo dojít k odečtu, musí být vodoměrná šachta přístupná a suchá. Prosíme, umožněte přístup
ke svým vodoměrům pro provedení odečtu jejich spotřeby, který bude podkladem pro následnou fakturaci za vodné
s stočné.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Svoz bioodpadu
Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu
firmou Rumpold-P, s. r. o., probíhá opět
každou středu. Nádoby na bioodpad musí
být hnědé barvy. Pokud ukládáte bioodpad
do nádob jiné barvy, musí být tyto řádně
a viditelně označeny nápisem bioodpad,
aby nemohlo dojít k záměně s nádobami na
směsný komunální odpad.
Děkujeme za pochopení
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

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: 2 800 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané
rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka

4

příštího čísla je ve středu 16. 5. do 10 hodin.
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Občanky a pasy – blýská se na lepší časy?
Bohužel již asi všichni naši občané – klienti slyšeli či na vlastní kůži zažili, jaké
jsou v současné době čekací doby při
podání žádosti o nový občanský průkaz či
o nový cestovní pas. Důvody, které tento
stav zavinily, jsme v našich listech uvedli
již několikrát, pro zopakování ve zkratce:
vzhledem k legislativní změně od 1. 1.
2012 nám přibylo cca 900 klientů měsíčně na žádosti o občanské průkazy, došlo
ke sloučení systémů agend občanských
průkazů a cestovních pasů, ze strany státu (potažmo Ministerstva vnitra) nedošlo
k dodání dalšího nutného zařízení a příspěvek na výkon přenesené působnosti
(toho, co děláme jako úřad za stát) se ještě o cca dalších 5 milionů korun snížil.
V praxi to znamená čekací doby až
5 hodin, vypínání výdeje pořadových čísel dlouho před koncem úředních hodin,
nervozitu, stres a nespokojenost klientů
i zaměstnanců.
K eliminaci těchto negativních faktorů
jsme přijali tři nové zaměstnance a prodloužili pracovní dobu v úterý a ve čtvrtek do 14.00 – tedy máme v současné
době úřední hodiny každý pracovní den,
celkem se jedná o 34 úředních hodin
týdně, což je téměř nejvíce ze všech obcí

s rozšířenou působností. Dále jsme pro
pohodlí klientů na úřadě zřídili dětský
koutek, bezplatné připojení k internetu
a na začátku května do chodby pro klienty umístíme automat na vodu. Zatím posledním opatřením, které jsme realizovali,
je funkce informačního pracovníka, který
v nejvytíženějších časech poskytuje informace a řeší případné problémy přímo na
chodbě mezi občany.
Samostatná kapitola řešení problému
je jednání s Ministerstvem vnitra. Počáteční postoj Ministerstva vnitra je možné
charakterizovat slovy „žádný problém
není, obce s rozšířenou působností nárůst agendy po odstranění porodních bolestí systému bezproblémově zvládnou“.
Cílenou snahou o koordinovaný postup
všech podobných obcí (problém větší či
menší má většina obcí) i přímým individuálním jednáním se podařili změnit postoj
MV (náměstka p. Veselského), problém
byl pojmenován a bylo slíbeno, že se podporou agendy občanských průkazů a cestovních pasů budou neprodleně zabývat.
Bude tedy lépe??? Děláme vše proto,
aby bylo!
Jiří Toman
vedoucí správního odboru

Volné pobíhání psů zakázáno
Na zahradě u domu jsou psí miláčci svými pány. Na veřejném prostranství již nikoliv. Tady je třeba brát ohled na ostatní obyvatele a dbát
vyhlášky města Černošice č. 1/2009, která stanoví povinnost mít psa
na vodítku a zabránit volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích uvedených ve vyhlášce. Pes musí být také označen známkou
vydanou k tomuto účelu MÚ Černošice, případně jiným příslušným
úřadem.
Dále je fyzická osoba, která drží či chová psa, povinna zajistit, aby
zvíře neznečišťovalo veřejná prostranství, veřejnou zeleň a veřejně přístupné objekty. Pokud se tak stane, je tato osoba povinna tyto nečistoty (např. výkaly) odstranit.
Problematiku psů a zvířat umístěných v zájmových chovech řeší ale
další právní normy, např. zákon na ochranu zvířat proti týrání. V této
normě je stanovena např. povinnost majitele či chovatele zajistit zvíře
proti úniku.
Tyto povinnosti je oprávněna zjišťovat městská policie. A je také
oprávněna jejich porušení projednávat v blokovém řízení.
Právní normy, které též jistým způsobem upravují pohyb psů a dalších zvířat umístěných v zájmových chovech, jsou např. zákon o lesích
nebo zákon o myslivosti. Tyto právní normy se vztahují na lesní a honební pozemky vymezené zvláštním zákonem. Například v ustanovení
§ 10 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno vlastníkům domácích zvířat včetně zvířat umístěných
v zájmových chovech nechat tato volně pobíhat v honitbě mimo vliv
svého majitele nebo vedoucího. Vzhledem k poloze města Černošice
je možné předpokládat, že i zde může k porušení těchto předpisů
dojít. V těchto případech je městská policie oprávněna zjišťovat porušení těchto norem, ale není oprávněna je projednávat v blokovém
řízení. Porušení těchto předpisů je oprávněn projednat pouze příslušný správní orgán.
Městská policie je oprávněna kontrolovat také dodržování poplatkové povinnosti za psa. Avšak ani v tomto případě není oprávněna
případná porušení projednávat.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice

Veřejné představení projektové
dokumentace k rekonstrukci ulic
v roce 2012 – 16. května
Ve středu 16. května v době od 13.00 do 18.00 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu bude k nahlédnutí kompletní projektová
dokumentace k rekonstrukci ulic zařazených do letošní etapy tzv. velkého třesku. Přítomen bude zpracovatel projektu a pracovník odboru
investic, aby na místě poskytli vysvětlení a zodpověděli dotazy.
Máte-li zájem vidět projekt Vaší ulice před zahájením rekonstrukce,
prosím využijte této příležitosti. Týká se to těchto ulic:
NÁZEV ULICE
Domažlická
Gogolova
Havlíčkova
Husova
Jansova
Jihlavská
K Lesíku
Karlická
Klatovská
Komenského
Liberecká
Na Poustkách
Nerudova
Pardubická
Pod Horkou
Pod Višňovkou
Riegrova
Rumunská
Střední
Tyršova
V Kosině
Větrná

úsek – od
Mokropeská
Dr. Janského
Vrážská
Alešova
Nad Statkem
Jičínská
Pod Višňovkou
Myslbekova
Jičínská
Radotínská

úsek – do
Táborská
Střední
Bezručova
Kolárova
Komenského
Liberecká
Školní
Tyršova (část)
Vrážská
Na Poustkách

V Kosině
B. Němcové
Mostecká
Komenského
K Lesíku
Karlštejnská

Komenského
Husova
Školní
Poštovní
Slunečná
Vrážská

Vrážská
Karlická
Jansova
Borůvková

Mládežnická
Majakovského
Na Poustkách
Slunečná
Filip Kořínek, starosta
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Úklid psích exkrementů je povinností majitele psa
Všichni chceme žít v čistém městě, proto také
musíme zahájit činnost, která z velké míry přispěje k čistotě ve městě, a to je likvidace psích
exkrementů. Tento problém se týká tak či tak
každého z nás, ať už jsme majitelem psa, nebo
psa nevlastníme. Nejběžnějším způsobem likvidace psích exkrementů je jejich sběr přímo
majitelem psa a odhození do odpadkových košů
instalovaných na veřejných prostranstvích v našem městě. Používají se k tomu speciální papírové sáčky s papírovou lopatičkou. Tento způsob
je obvyklý ve všech vyspělých státech Evropy.
Proto i v Černošicích tento psí problém řešíme.
Město zakoupilo v letošním roce 38 400 ks
sáčků na psí exkrementy za cenu 37.912 Kč.
Chystá se nakoupit dalších 15 ks odpadkových
Často kladené otázky:
Jsou sáčky a způsob jejich likvidace ekologické? Odpověď zní – ano. Sáčky jsou vyrobeny
z papíru, uvnitř je papírová lopatička. Na skládce
se rozkládají zhruba 10x rychleji než běžný mikrotenový sáček. Také jejich odhození do sběrných
nádob na TKO není proti pravidlům nakládání
s domovními odpady. Uvědomíte-li si, že běžný
tuhý komunální odpad obsahuje zhruba 30–40
% plastů a zároveň i poměrně vysoký podíl exkrementů zabalených do plenkových kalhot nebo do
jednorázových plen, pak jistě připustíte, že podíl
objemu sáčků se psími výkaly je zanedbatelný.
Je použití sáčků jednoduché? Ano, na každém sáčku je vyobrazen postup, jak výkal vašeho
psa uklidit. Je to naprosto jednoduchý, zdravotně
nezávadný a čistý způsob odstranění této hmoty
a její uložení do koše nebo nádoby na odpady.

košů na psí exkrementy za cenu cca 25.000
Kč.
Dalším krokem je zaúkolování městské policie
na kontrole a postihu majitelů psů volně se vyprazdňujících na veřejně přístupných plochách
a zároveň i volně pobíhajících, bez náhubků
a evidenčních známek.
Nemalé finanční prostředky vynakládá město
na svoz odpadkových košů. Svoz probíhá 3x
týdně – v pondělí, ve středu a v pátek a jsou při
něm neustále sáčky na psí exkrementy doplňovány.
Při frekvenci venčení psů a současném výskytu psích exkrementů není v silách žádné úklidové služby ani zaměstnanců OTS stále a okamžitě
odstraňovat denní příděl psích exkrementů.
Zvládají to dámy a pánové v zemích západní Evropy, koneckonců i majitelé psů v nejméně 50
městech (nebo jejich městských částech) České
republiky, kde program pro čisté město již uplatňují. Proto pevně věříme, že i naši chovatelé to zvládnou a velmi tak přispějí k čistotě našeho města,
a to nejen ke své radosti, ale hlavně k pocitu čistoty také ostatních obyvatel a návštěvníků Černošic.
A co na závěr?
Vše je pouze na nás. Přejeme si, aby nebylo
nikomu jedno, že ulicemi města musí chodec
kráčet s hlavou sklopenou, protože musí dávat
pozor na to, kam a do čeho šlape. Aby nám nebylo nikomu jedno, že travnaté plochy už nejsou
dobré pro případné posezení, pro hry dětí, ale že
je to jeden veliký psí záchod. Proto pevně věříme,
že Černošice, a to nejen střed města, ale i okolí,
budou zanedlouho opravdu čistší.

31. květen – termín splatnosti poplatku ze psů
Čím se řídí vybírání poplatku ze psů?
Problematiku poplatku ze psů řeší obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích.
Kdo je povinen za psa platit?
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území města Černošice.
Za jakého psa jsem povinen poplatek platit? Od
kdy?
Předmětem poplatku – tedy za co se poplatek platí –
je každý pes starší tří měsíců. Poplatková povinnost
vzniká dnem, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců, anebo
v den, kdy se fyzická nebo právnická osoba stane
držitelem psa staršího 3 měsíců. Povinnost platit za
psa zaniká dnem ukončení držení psa.
Jsou psi, za které se neplatí?
Ano, poplatek se neplatí ze psa:
a)	jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu;
b)	jehož držitelem je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a);
c)	jehož držitelem je osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis;
d)	jehož držitelem je osoba, která je členem ,,Svazu
záchranných brigád kynologů ČR“.
Mám nějakou povinnost?
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit do 15
dnů vznik nebo zánik poplatkové povinnosti. Tuto povinnost má také poplatník, který je na základě obecně závazné vyhlášky od placení poplatku osvobozen,
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a navíc musí nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku správci poplatku prokázat, že důvod
pro osvobození trvá. Další povinností je zaplacení
poplatku včas.
Kolik se platí za psa v Černošicích?
Poplatek za jednoho psa v Černošicích činí ročně
700 Kč, pokud vlastníte druhého psa, zaplatíte za
něj 1.400 Kč a stejně tolik za každého dalšího psa.
Existují nějaké výjimky – slevy?
Ano, výjimku mají poživatelé invalidního, starobního
a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelé sirotčího důchodu – ti zaplatí za psa 200 Kč, za druhého
a dalšího psa 300 Kč.
Do kdy je poplatek splatný?
Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.
5. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 31. 5. a 31.
10. příslušného kalendářního roku. Formu platby si
poplatník zvolil při přihlášení psa. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek
splatný do 10 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Co se děje, mám-li psa dobu kratší než 1 kalendářní rok?
Pokud je poplatník držitelem psa po dobu kratší než
jeden rok, je povinen zaplatit poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních
měsíců. V případě změny místa trvalého pobytu nebo
sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.

Sázíme tedy i na ohleduplnost majitelů psů
a spolupráci při úklidu „nadělení“ jejich psích
miláčků.
Občany proto prosíme o spolupráci s vytipováním vhodných míst pro umístění dalších košů.
Vaše návrhy zasílejte na email: renata.petelikova@mestocernosice.cz nebo zavolejte na tel.
251 64 11 83.
Předem děkujeme za Vaše podněty a návrhy.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technické služby
FOTO: Petr Kubín

-- Vyhláška stanoví povinnost
mít psa na vodítku. --

Jak se dozvím, že mám zaplatit? Dostanu letos složenku na zaplacení poplatku?
Ano, složenky s novým variabilním symbolem budou všem registrovaným poplatníkům zaslány do
konce dubna. Z důvodu úspory finančních prostředků však budou letos složenky zasílány naposledy. Pro další roky je tedy nutné poznamenat si
číslo účtu a přidělený variabilní symbol.
Stejně jako u poplatku za komunální odpad, tak
i v tomto případě platí, že úřad nemá povinnost
informovat občany o jejich povinnostech, ale
jsme si vědomi, že povinností mají občané mnoho, a tak i v následujících letech budeme nadále
upozorňovat na nutnost platby poplatku prostřednictvím Informačního listu i webových stránek
města. Je zde i možnost zasílání upozorňujících
SMS zpráv nebo e-mailů – navrhovaný systém
bude ještě důkladněji prezentován v některém
z dalších čísel IL.
Jakým způsobem mohu poplatek zaplatit?
Existují 3 základní možnosti:
1.	převodem na účet města č.
19-388063349/0800 s variabilním symbolem, který je uveden na složence zaslané letos
2.	v hotovosti na pokladnách města (Černošice
i Praha 2, Podskalská 19)
3.	složenkou prostřednictvím pošty
Kde zjistím aktuální informace?
Aktuální informace jsou na webu města, případně lze kontaktovat úřednice finančního odboru pí Vrátnou nebo pí Ovečkovou na telefonu
251 081 518 nebo e-mailem financni@mestocernosice.cz.
Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru s podporou kolegů

z radnice

Osud projektu Park and Ride u mokropeského nádraží
Město se již podruhé ucházelo o získání dotace z Regionálního operačního programu
Střední Čechy (ROP) na zřízení parkoviště u mokropeského nádraží a opět nebylo se
svou žádostí úspěšné.
První žádost podaná před několika lety se vztahovala k projektu nazývanému Bike & Ride, který se
setkal s vlnou kritiky. Předpokládal vytvoření městského prostoru s dvoupodlažním objektem infoboxu s výtahem, uzamykatelnými boxy na kola,
prvky drobné architektury atd., vše za více jak 28
mil. Kč. Tento projekt byl na základě rozhodnutí
ÚOHS a RR ROP v rozpracovanosti zastaven.
Dvě žádosti podané v letech 2010 a 2011 se již
vázaly na jednodušší projekt počítající s úpravou
prostoru kolem nádraží zejména jako parkoviště
aut a kol. První žádost město podalo v červnu
2010 – splnila požadovaná hodnoticí kritéria, ale
byla z důvodu přidělení nízkého počtu bodů hodnotitelskou komisí zamítnuta. Následovala schůzka s ředitelem ROP, projednávaly se důvody, pro
které nebyla žádost potvrzena. Projekt byl poté
upraven, zakomponovaly se připomínky ROP,
týkající se především požadavků na zabezpečení parkoviště kamerovým systémem, oplocením
a závorami.
S upraveným projektem město podalo v červnu
2011 novou žádost o dotaci. Letos v březnu jsme
se dozvěděli, že ani tato žádost nebyla úspěšná.
Projekt opět splnil všechny náležitosti a opět mu
nebyl přidělen potřebný počet bodů. Nemalou
měrou se na tom podepsalo hodnocení projektu
Středočeským krajem, který nám „přidělil“ 10 minusových bodů nevázaných na žádné objektivní
kritérium…
Co dál, když dotace nevyšla?
1.	Zdůraznit regionální význam využívání hromadné dopravy, zvýšit šanci na získání dotace skrze Svazek obcí Region Dolní Berounka – bude-li vůbec vyhlášen program, do kterého by
šlo žádost podat.
2.	Projekt zpevněného parkoviště zmenšit a zjednodušit, realizovat jej výhledově za vlastní prostředky města nebo na úvěr.

3.	Upravit parkovací plochy jen jako štěrkové,
popř. doplnit jednoduché zastřešení stávajícího prostoru pro odkládání kol; realizace silami
technických služeb a z městského rozpočtu.
4.	Nedělat nic – ponechat stávající nezpevněné
parkovací plochy.
V tomto článku se budeme věnovat původnímu
rozsahu projektu, jehož popis je dobrým východiskem pro další rozhodování.
Komu by měl projekt sloužit?
Především místním občanům pro každodenní
využívání vlaku pro cestu do práce namísto cesty autem. Podle průzkumu vytíženosti zastávky
Černošice-Mokropsy provedené v roce 2010 byl
průměrný počet nastupujících ve všední dny 789
osob a vystupujících 813 osob. Nejvíce občanů
cestuje do Prahy – 84 %. Na vzorku 100 osob
bylo dále zjištěno, že 72 % respondentů by uvažovalo o využívání parkoviště 5 dnů v týdnu.
Přínosy projektu?
Podpora vlaku jako jedné z udržitelných forem dopravy, podpora cyklistické dopravy díky
vybudování komfortních parkovacích míst pro
kola, omezení automobilové dopravy, vybudování
integrovaného systému veřejné dopravy a také
uvolnění centra Černošic pro krátkodobé parkování návštěvníků provozoven a úřadu. V rámci
připravované rekonstrukce železniční trati PrahaBeroun vedení města preferuje variantu, která
by v Mokropsech doplnila třetí kolej, umožňující
vyšší četnost vlakových spojení. Využití nádraží
(i parkoviště) by se tím dále zvýšilo.
Kolik by to stálo?
Celkové náklady by podle projektového rozpočtu činily 9,2 mil. Kč (včetně přístřešku na kola,
přeložky sdělovacího kabelu ČD a parkovacího
systému), z toho podíl města měl být cca 5,2 milionu a dotace měla přinést 4 miliony korun. Reálně
lze očekávat, že ve výběrovém řízení by celková

cena spadla přibližně na 6–7 milionů korun, čímž
by se snížil skutečný náklad města i výše dotace.
Je nutný parkovací systém?
Parkovací systém měl sloužit především k zabezpečení parkoviště a k výběru parkovného
(např. 10–15 Kč/den), což bylo součástí finančního plánu realizace projektu. Zřízení parkovacího systému bylo jednou z podmínek pro získání
dotace.
Co vše by u nádraží vzniklo?
Výstavba parkoviště typu P+R počítala s provedením nové asfaltové vozovky v ul. Zdeňka Lhoty od křižovatky s ul. Dr. Janského po křižovatku
s ul. Říční. Na obou stranách od nádražní budovy
byla navržena kolmá parkovací stání místo stávajících nezpevněných ploch. V severní části bylo navrženo 48 oplocených míst s vjezdem přes závoru, v jižní části 42 míst bez oplocení, chráněných
kamerovým systémem, vše ze zámkové dlažby.
Byla navržena nová zeleň. Nad stávající plochou
se stojany na kola by byl přístřešek z ocelové konstrukce a kolem nízký plot. Současně měly být
zřízeny dva parkovací automaty.
Nekolidoval by projekt s rekonstrukcí trati?
Projekt byl konzultován se všemi drážními institucemi i s projektovou organizací SUDOP Praha,
a. s., která zpracovává projekt optimalizace železniční trati také v tomto úseku. V dalším rozhodování je třeba vzít v potaz, že v případě realizace
třetí koleje a vyšší frekvence vlaků do Mokropes
nebude možné k nádraží a k parkovišti přijet přes
železniční přejezd v Říční ulici.
Jak to vidíte Vy, potřebujeme P+R?
Chcete se dozvědět více o rekonstrukci
železniční trati? Přijďte na veřejnou diskusi. Proběhne před zasedáním zastupitelstva, dne 31. května 2012 od 17 hodin v Club Kinu. Všechny dobré nápady
jsou vítány.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
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Pozor na zloděje!
Dne 18. 4. 2012 došlo v odpoledních hodinách k vykradení rodinného domu v ul.
Kladenská v Černošicích. Jeden z pachatelů tohoto činu odlákal pozornost starší ženy
s tím, že zabloudil, a prosil o pomoc při hledání cesty. Druhý mezitím prošel celý dům
a odcizil šperky a další cennosti. Nabádáme
své spoluobčany k větší ostražitosti. Nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře
v místnostech, ve kterých se nenacházíte,
zavírejte a zamykejte vstupní dveře do domu.
V případě pohybu podezřelých osob či vozidel v ulici neprodleně volejte městskou
policii.

NEDĚLNÍ KLID
Vážení spoluobčané,
prosíme, nepoužívejte o nedělích hlučné stroje včetně travních sekaček, pokud
to není nutné. I když současná vyhláška používání zahradních strojů umožňuje
i v neděli (od 14 do 20 hodin), prosíme Vás, abyste brali ohled na velkou část
černošických obyvatel, kteří by si přáli, aby neděle byla dnem klidu s úplným
zákazem. Zastupitelstvo ale rozhodlo, že z moci úřední, tedy změnou vyhlášky,
povinný nedělní klid zavádět nebude, ačkoliv většina zastupitelů i občanů cítí, že
k neděli klid patří. Apelujeme na prostou lidskou ohleduplnost vůči sousedům.
Pokud z nějakého důvodu v neděli hlučné činnosti provádět musíte, vysvětlete to
svým sousedům, domluvte se... Věříme, že vzájemný respekt a otevřená komunikace našemu městu může prospět více než striktní vyhláška.
Filip Kořínek & Daniela Göttelová

Z 43. jednání Rady města Černošice ze dne 26. 3. 2012
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci starosty města
o zveřejnění architektonických návrhů návsi
v ulici Komenského na webové stránce města a v IL duben 2012 a o záměru zorganizovat
v rámci projednání úprav zvoleného návrhu veřejné setkání a veřejnou diskuzi s občany a souhlasí se záměrem zveřejnění architektonických
návrhů návsi v ulici Komenského a ukládá starostovi a místostarostce zorganizovat veřejné
setkání s účastí autorů návrhů a vedení města,
a to v průběhu měsíce dubna.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice:
• jmenuje na základě Pravidel škodní komise
předsedu škodní komise s účinností od 1. 4.
2012 pí Hrabákovou a pátého člena škodní komise s účinností od 1. 4. 2012 pí Hlavičkovou;
• jmenuje na základě Pravidel likvidační komise
s účinností od 1. 4. 2012 p. Gerstendörfera
a p. Šebka jako členy likvidační komise.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje podmínky pro výstavbu vjezdů na
pozemky dopravně napojené na místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu
i stavební úpravy chodníků ve městě Černošice
a ukládá odboru investic a správy majetku, odboru technických služeb, oddělení stavebního
úřadu, úsek dopravy uplatňovat podmínky pro
výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na místní komunikace a silnice II. a III. třídy
a pro výstavbu i stavební úpravy chodníků ve
městě Černošice a dohlížet na jejich dodržování;
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném řízení pro akci „Rekonstrukce místních
komunikací v Černošicích – I. etapa“. Jedná
se konkrétně o tyto ulice: Domažlická (část),
Havlíčkova, Jihlavská (část), Karlická (část),
Klatovská, Pod Višňovkou (včetně vodovodu),
Rumunská, Střední (část), Tyršova (část), V Kosině (včetně vodovodu), Větrná (část), Gogolova, Husova, Jansova (část, vč. vodovodu),
K Lesíku, Na Poustkách, Nerudova (část), Pod
Horkou a Riegrova (část);
• souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č 963 a 965 v Tyršově ulici; souhlas se nevztahuje na stavbu oplocení, jehož návrh není
součástí PD;
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• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 4279/1,
4284/9, 4285/2 a 6177/5 v Radotínské ulici;
• souhlasí se záměrem stavby sezónní přetlakové haly - zastřešením stávajícího tenisového
kurtu v areálu Sokola Černošice;
• souhlasí s odstraněním rekreační chaty
č. e. 240 v Říční ulici;
• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 4202
a 4203 v osadě Na Vírku podle předloženého geometrického plánu č. 4063-40/2011
pod podmínkou, že současně bude pozemek
označený v geom. plánu jako 4203/1 sloučen s pozemkem parc. č. 4205 a pozemek
označený v geom. plánu jako 4203/2 sloučen
s pozemkem parc. č. 4201;
• souhlasí s vybudováním zpevněných ploch na
pozemku parc. č. 1928/1 na nám. 5. května;
• souhlasí s vybudováním vrtané studny na pozemku parc. č. 2914/144 v Borůvkové ulici;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 4101/64, s napojením pozemku parc.
č. 4101/64 na komunikaci v Arbesově ulici,
s vybudováním zpevněných ploch na pozemku
města parc. č. 4101/62 v Arbesově ulici pro
vstup a vjezd na pozemek stavebníků podle návrhu a s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu ve městě v souvislosti
s nově vznikající bytovou jednotkou;
• souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami
RD č. p. 983 v Erbenově ulici pod podmínkou
dodržení max. výšky stavby dle ÚP;
• souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami RD č. p. 221 v Poštovní ulici;
• souhlasí se stavbou kůlny na pozemku parc.
č. 1711 v Čapkově ulici;
• souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami
RD č. p. 476 v ulici Zd. Lhoty;
• souhlasí s přístavbou a nástavbou rekreační
chaty č.e. 833 v chatové osadě Slunečná pod
podmínkou, že garáž bude pro provedení stavebních úprav chaty odstraněna;
• souhlasí s uzavřením smluvního dodatku č. 1
k plánovací smlouvě o podmínkách pro vybudování staveb dopravní a technické infrastruktury
v souvislosti s výstavbou ,,Supermarketu PLUS
DISCOUNT“ v Černošicích ze dne 7. 2. 2008;
• nesouhlasí se snížením poplatku 80.000
Kč vyplývajícím z plánovací smlouvy uzavřené
v souvislosti s výstavbou prodejní haly na pozemcích č. parc. 4271/54 a 4271/26 v k. ú.

Černošice o částku 43.000 Kč, která tvoří
10 % z celkové částky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a bude dle zákona č.
334/1992 Sb., příjmem města;
• souhlasí se splátkovým kalendářem za pronájem pozemků č. parc. 4046, 4047 a části
4049/1 z celkové částky 19.300 Kč, a to
1. splátka 9.300 Kč do 31. 3. 2012, 2. splátka 15.000 Kč do 30. 4. 2012 a 3. splátka
5.000 Kč do 31. 5. 2012;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci
staveb vodovodní a kanalizační přípojky a STL
plynové přípojky na pozemku p. č. 2867 a p. č.
2915/3 (PK 718/2), v obci a k. ú. Černošice,
ve vlastnictví města Černošice za 4.900 Kč.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 6 a 7 a ukládá
finančnímu odboru zapracovat rozpočtová opatření do rozpočtu a předložit k projednání zastupitelstva ty změny, jejichž povaha to vyžaduje;
• schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování výstavby
a rekonstrukce místních komunikací v Černošicích„;
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence
Mateřské školy Černošice, Topolská 518 dle
předložené žádosti;
• bere na vědomí informace o stavu pohledávek u Exekutorského úřadu Jozefa Višvadera.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• schvaluje vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku ZŠ Černošice, okres Praha-západ;
• jmenuje
1. 	předsedu a členy konkursní komise MŠ Topolská dle vyhlášky MŠMT 54/2005 Sb.,
Předsedkyně komise:
pí Kalousková – zástupce zřizovatele
Členové komise:
pí Göttelová – zástupce zřizovatele, pí Červenková – ředitelka obdobné instituce, p. Procházka – zástupce ČŠI, pí Kudrnová Schelongová
– zástupce krajského úřadu, pí Kazimourová –
zástupce pedagogických pracovníků školky
2.	tajemníka konkursní komise p. Blaženína;
• jmenuje
1. členy konkursní komise MŠ Karlická

z radnice
Předsedkyně komise:
pí Kalousková – zástupce zřizovatele
Členové komise:
pí Göttelová – zástupce zřizovatele, pí Červenková – ředitelka obdobné instituce, p. Procházka – zástupce ČŠI, pí Kudrnová Schelongová – zástupce krajského úřadu, p. Abelová
– zástupce pedagogických pracovníků školky
2. tajemníka konkursní komise p. Blaženína;
• jmenuje
1. členy konkursní komise ZUŠ Černošice
Předsedkyně komise:
pí Kalousková – zástupce zřizovatele
Členové komise:
pí Göttelová – zástupce zřizovatele, pí Pelikánová – ředitelka obdobné instituce, p. Procházka – zástupce ČŠI, p. Roubal – zástupce
krajského úřadu, pí Vavřínková – zástupce pedagogických pracovníků školy
2. tajemníka konkursní komise p. Blaženína;
• bere na vědomí zápis ze 17. jednání kulturní
komise.

ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek na posilovací prvky pro
seniory k DPS ve variantě B a ukládá pí Chauturové a vedoucímu odboru Dům s pečovatelskou
službou připravit žádost o nadační příspěvek na
posilovací prvky pro seniory k DPS ve variantě
B, tj. 2 prvky za cenu 34.980 Kč celkem (po
odečtení dotace cca 60 % z pořizovací ceny).
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na prodloužení podpory zálohovacího systému Symantec Backup Exec, v němž
bylo podáno 11 nabídek a zvítězila společnost
Polysoft, s. r. o., s nabídkou ceny 39.890 Kč
bez DPH. Bylo dosaženo úspory 27.832,- Kč
oproti orientační ceně s DPH a ukládá odboru
informatiky vystavit objednávku na prodloužení
podpory licencí zálohovacího systému Symantec Backup Exec dle vítězné nabídky;

• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu „Připojení k internetu pro dvě pracoviště Městského úřadu Černošice, včetně propojení pracovišť“.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s objednáním 105 ks uličních cedulí
od firmy Smaltovna Mišík, s. r. o., za celkovou
cenu 59.745 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí zápis ze 14. jednání komise
pro životní prostředí a pořádek ve městě.
RŮZNÉ
Rada města Černošice schvaluje výběr dodavatele pro zhotovení sádrokartonového stropu v šatně hasičské zbrojnice JSDH Mokropsy
fy Montáž suchých staveb, F. Sarauer v ceně
37.500 Kč.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

Z 44. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 4. 2012
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí s využitím části výtěžku z provozu
VHP za rok 2011 ve výši 38.000 Kč na nákup
sáčků na psí exkrementy; s využitím části výtěžku z provozu VHP za rok 2011 ve výši 46.080
Kč na nákup odpadkových košů a košů na psí
exkrementy; s využitím části výtěžku z provozování VHP za rok 2011 ve výši cca 90.164 Kč
na akci přistavení velkoobjemových kontejnerů
pro občany města;
• schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
MŠ Vápenice ve výši 60.788,33 Kč, a to 80 %
do fondu rezerv a 20 % do fondu odměn;
• souhlasí s objednáním placených asistencí při
práci s ekonomickým systémem GINIS EKO od
polečnosti Gordic, s. r. o., do limitu 33 hodin
v ceně 1.500 Kč bez DPH za hodinu pro období duben–červen 2012;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
užívání části městských pozemků č. parc. PK
369/2 a 728 o výměře 375 m2 na dobu určitou
do konce r. 2012 za cenu 9 Kč/m2
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. pro uložení kabelového vedení na
pozemku parc. č. 2014/1 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 17.100
Kč;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s. pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 2507/34
a parc. č. 2508/2, oba v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 3.600 Kč; na
pozemku parc. č. 5126/16, parc.č. 5594 a PK
730, všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 18.840 Kč;
• bere na vědomí záměr vybudování nového
kabelového vedení NN v chatové osadě Na Vírku podle situace; žádný z dotčených pozemků
není ve vlastnictví města;
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 2014/3 v Táborské
ulici (vedle parkoviště pro Tesco);
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
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č. 4101/77 v Arbesově ulici; s připojením pozemku parc. č. 4101/77 na komunikaci v Arbesově ulici; s uzavřením plánovací smlouvy
o poskytnutí příspěvku 40.000 Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu ve městě, stavbou
vzniká nová bytová jednotka;
nesouhlasí s odprodejem částí pozemků parc.
č. 2014/1 a 2029/6 v Hradecké ulici vzhledem k tomu, že podle územního plánu je způsob využití pozemků „komunikace“;
souhlasí s výměnou vodičů VO v Habrové
ulici podle předložené nabídky společnosti
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., v ceně 11.080 Kč
bez DPH;
souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc.
č. 846/49;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy CityPlan,
spol. s r. o., na vypracování realizační projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ulice
Komenského“ v celkové částce 78.000 Kč vč.
DPH;
bere na vědomí informace o současném stavu
a využívání pozemku č. parc. 396/7 v Komenského ulici a ukládá odboru investic a správy
majetku předložit radě města úpravy pozemku
č. parc. 396/7 spolu s vyčíslením nákladů tak,
aby mohl být využíván jako cesta pro pěší;
souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku
parc. č. 396/10 – ostatní plocha, o výměře
59 m2 v obci a k. ú. Černošice a doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatné
nabytí tohoto pozemku;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro umístění nové kabelové skříně SR508 na pozemku parc. č. 4144/1 (PK
61/3) v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve
výši 1.000 Kč;
souhlasí se stavebními úpravami rekreační
chaty č. e. 932 v osadě Zátoka radosti;
vybírá cenovou nabídku firmy Rudolf Kříž,
IČ:12377252 za cenu 80.662 Kč vč. DPH na
realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro
část rozděleného pozemku č. 2917/2; souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání o řešení
vzájemných vztahů týkajících se pozemní komunikace v ul. Slunečná umístěné na části pozemku parc. č. 2917/2 (nyní 2917/226 o výměře

•

•

•

•

41 m2, který byl oddělen od pozemku parc.
č. 2917/2); souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10; a doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o narovnání o řešení vzájemných
vztahů týkajících se pozemní komunikace
v ul. Slunečná umístěné na části pozemku
parc. č. 2917/2 (nyní 2917/226 o výměře
41 m2, který byl oddělen od pozemku parc.
č. 2917/2);
bere na vědomí právní stanovisko k pronájmu
pozemku 4182/2 v k. ú. Černošice; nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku č.parc. 4182/2 v k. ú., Černošice o výměře 10.945 m2, kterou by mělo
dojít k navýšení ceny za pronájem pozemku, na
němž je umístěno vodohospodářské zařízení
z 1 Kč/m2 na 10 Kč/m2;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Šetelík Oliva, s. r. o., na vypracování projektových
dokumentací pro stavby vodovodních řadů vč.
přípojek v Jansově a Školní ulici za 20.000 Kč
bez DPH;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Veřejné osvětlení v lokalitě Lada
-střed“„ ve složení: členové – p. Poul, p. Havránek a p. Procházka a náhradníci: p. Omáčka,
p. Melichar a pí Březinová a souhlasí s termínem konání zasedání komise dne 12. dubna
2012 v 8.00 hodin a s termínem konání e-aukce dne 18. dubna 2012 ve 13.00 hodin;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa” ve složení: členové
– p. Kořínek, pí Říhová, p. Havránek, p. Kubát
a p. Strejček a náhradníci: p. Novák, pí Kopačková, pí Petelíková, p. Melichar a p. Kulíšek
a souhlasí s termínem konání komise dne
19. dubna 2012 ve 13.00 hodin.

Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti AUTOTRIO PRAHA, s. r. o., na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nákup nového automobilu Škoda Fabia na protiúčet“ za celkovou
nabídkovou cenu po odečtení částky protiúčtu
198.122 Kč včetně DPH;
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z radnice
• schvaluje návrh dopisu adresovaného ČEZ
Správa majetku, s. r. o., obsahující výzvu k prodeji budovy č. p. 1009 v ul. Zdeňka Lhoty
v Černošicích.

Odbor obecní živnostenský úřad
Rada města Černošice souhlasí s inzercí služeb jednotného kontaktního místa v deníku MF
DNES do výše 30.000 Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
svislého dopravního značení IP 13b včetně dodatkové tabulky E 13 s textem „max. na 2 hod.
po–pá“, které omezí parkování v ul. Ke Švarcavě
(sobota, neděle a svátky tímto časovým parkováním omezeny nebudou).

Odbor informatiky
Rada města Černošice schvaluje uzavření
dodatku č. 2. ke smlouvě se společností Inisoft,
s. r. o, o servisní podpoře, ve výši 23.230 Kč bez
DPH ročně a souhlasí s objednávkou dvou licencí programu Evidence odpadů pro OTS od spol.
Inisoft, s. r. o., v ceně 6.286 Kč bez DPH.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• schvaluje vypracovaný text smlouvy o poskytnutí grantu;
• schvaluje příspěvek Model klubu Černošice
na uspořádání Mistrovství ČR v leteckém modelářství v halové kategorii P3 prokazatelného
schodku příjmů a výdajů po předložení vyúčtování celé akce maximálně do výše 10.000 Kč
a v ostatních bodech dle smlouvy o grantech.

Odbor technických služeb
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu o zajištění technické podpory
s TAK, o. s. prostřednictvím OTS a OŠKCR na
zajištění pravidelných farmářských trhů konaných
v roce 2012 ve dnech: 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.,
16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9.,
22. 9., 6. 10., 20. 10. a vánoční trh;
• bere na vědomí aktualizaci Plánu odpadového
hospodářství původce města Černošice.

Různé
Rada města Černošice:
• souhlasí s vydáním doporučení Středočeskému kraji k udělení státního občanství žadatelům
dle dokumentu Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 031326/2012/KUSK; spisová značka SZ_031326/2012/KUSK ze dne
24. 2. 2012 doručeného MěÚ Černošice dne
14. 3. 2012 a zaevidovaného pod PID: MUCEX001HLY6;
• schvaluje záměr realizace přístavby hasičské
zbrojnice s předpokladem realizace v roce
2013 financované z úvěru, jehož splátky budou hrazeny z nezměněného ročního rozpočtu JSDH Mokropsy, a to z prostředků volných
po ukončení leasingu na vůz CAS a dokončené investice do obnovy dýchací techniky; (na
finanční krytí projektové dokumentace ve výši
160.000 Kč realizované v roce 2012 budou
uvolněny prostředky z rozpočtu SDH bez dalších finančních požadavků) a doporučuje zastupitelstvu záměr schválit.

Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/.

Z 45. jednání Rady města Černošice ze dne 16. 4. 2012
Rada města Černošice:
• předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh
řešení rekonstrukce komunikací v prostoru návsi u kostela v ulici Komenského dle přílohy;
• rozhodla, že konečné rozhodnutí o budoucí
podobě návsi před kostelem v prostoru mimo
dopravní komunikace v budoucnosti rovněž
postoupí zastupitelstvu města;
• doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení:

Zastupitelstvo města
I. schvaluje dispoziční řešení rekonstrukce komunikací v oblasti návsi v ulici Komenského dle
grafické přílohy, tj. s těmito parametry:
- řešení v křižovatce Jižní – Komenského umožní budoucí dostavbu autobusové otočky, včetně

středového ostrůvku se vzrostlou zelení,
- nové vedení Jansovy ulice maximalizuje středový prostor návsi, ale zároveň umožní zachování
současného jírovce maďalu,
- Komenského ulice bude posunuta cca o 1 m
od kostela, aby minimální šířka nového chodníku
v místě stávající balustrády před kostelem byla
minimálně 1,5 m,
- kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty
na začátek Jižní ulice,
- na straně u pomníku nebude prozatím realizován chodník pro pěší,
- dopravní komunikace v celém prostoru návsi
budou provedeny ze žulové dlažby (předpokládané navýšení nákladů proti asfaltu na celou plochu
činí cca 1–2 mil. Kč),

- veřejné osvětlení rekonstruované komunikace
s kabelovou přípravou na osvětlení veřejného
prostoru bude řešeno dle upraveného návrhu
společnosti Grido, s. r. o.,
- vjezd na náves bude řešen pomocí zpomalovacích retardérů.
II. bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne
16. dubna 2012, že konečné rozhodnutí o budoucí podobě návsi před kostelem (včetně otázky
případné výstavby autobusové otočky, pokácení
jedné vrby, zmenšení či přesunu dětského hřiště,
podoby prostoru kolem pomníku a řešení cesty pro pěší k železniční trati) bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu na některém z příštích
zasedání.

Ze zasedání Zastupitelstva města Černošice dne 19. 4. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• souhlasí se závěrečným účtem města za rok
2011 s výhradami; přijímá opatření k nápravě
chyb a nedostatků; konstatuje, že městu nebyla zjištěnými chybami a nedostatky podle zprávy
o přezkoumání hospodaření způsobena škoda;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (změna
č. 14) a ukládá finančnímu odboru zapracovat
schválené rozpočtové opatření do rozpočtu města;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9 (změna
č. 18–22) a ukládá finančnímu odboru zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu
města;
• schvaluje záměr realizace přístavby hasičské
zbrojnice s předpokladem realizace v roce 2013
financované z úvěru, jehož splátky budou hrazeny
z nezměněného ročního rozpočtu JSDH Mokropsy, a to z prostředků volných po ukončení leasingu na vůz CAS a dokončené investice do obnovy
dýchací techniky; (na finanční krytí projektové dokumentace ve výši 160.000 Kč realizované v roce
2012 budou uvolněny prostředky z rozpočtu SDH
bez dalších finančních požadavků);
• neschvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012 (zákaz hluku v neděli a ve svátky), která
by měnila obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
o ochraně veřejného pořádku;
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• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 396/10 – ostatní plocha, o výměře 59 m2
v obci a k. ú. Černošice od paní Petry Hrbkové;
• souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání
mezi městem Černošice a Ing. Vladimírem Leškou a paní Radkou Kalabisovou o řešení vzájemných vztahů týkajících se pozemní komunikace
v ul. Slunečná umístěné na části pozemku parc.
č. 2917/2 (nyní 2917/226 o výměře 41 m2, který byl oddělen od pozemku parc. č. 2917/2);
• schvaluje dispoziční řešení rekonstrukce komunikací v oblasti návsi v ulici Komenského dle
grafické přílohy, tj. s těmito parametry:
- řešení v křižovatce Jižní – Komenského
umožní budoucí dostavbu autobusové otočky, včetně středového ostrůvku se vzrostlou
zelení,
- nové vedení Jansovy ulice maximalizuje středový prostor návsi, ale zároveň umožní zachování současného jírovce maďalu,
- Komenského ulice bude posunuta cca o 1 m
od kostela, aby minimální šířka nového chodníku v místě stávající balustrády před kostelem
byla minimálně 1,5 m,
- kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty na začátek Jižní ulice,
- na straně u pomníku nebude prozatím realizován chodník pro pěší,

- dopravní komunikace v celém prostoru návsi
budou provedeny ze žulové dlažby
(předpokládané navýšení nákladů proti asfaltu
na celou plochu činí cca 1–2 mil. Kč),
- veřejné osvětlení rekonstruované komunikace
s kabelovou přípravou na osvětlení veřejného
prostoru bude řešeno dle upraveného návrhu
společnosti Grido, s. r. o.,
- vjezd na náves bude řešen pomocí zpomalovacích retardérů,
a bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne
16. dubna 2012, že konečné rozhodnutí o budoucí podobě návsi před kostelem (včetně otázky
případné výstavby autobusové otočky, pokácení
jedné vrby, zmenšení či přesunu dětského hřiště,
podoby prostoru kolem pomníku a řešení cesty
pro pěší k železniční trati) bude postoupeno k projednání zastupitelstvu na některém z příštích zasedání; (pozn. k tomuto usnesení byl protinávrh,
který ale nebyl přijat);
• schvaluje smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů s obcí Vonoklasy a ukládá starostovi předložit
zastupitelstvu návrh smlouvy o stanovení školského obvodu spádové školy zahrnující také území
obce Vonoklasy a následně zpracovat a předložit
zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školský obvod spádové
školy zahrnující také území obce Vonoklasy.

z radnice

Názory zastupitelů
Na březnovém zasedání zastupitelstva bylo
schváleno rozdělení grantů pro oblasti práce s
mládeží, kulturní a sociální oblast. Jsou podle
vás prostředky, které město uvolnilo ze svého
rozpočtu pro tyto účely, dostačující, odpovídající? A jaký klíč byste uplatnil/a při rozdělování
těchto peněz vy osobně?
● Karel Müller (Věci černošické): Veřejné
finance na podporu spolkového života jsou spíše
nedostačující, avšak mohlo by být samozřejmě
ještě hůře. Na druhou stranu v mnoha zemích Západu se spolkové aktivity musí obejít bez podpory
z veřejných zdrojů a je dobré, aby se také naše
spolky učily získávat zdroje ze soukromé i občanské sféry. Činí to spolky nezávislejší, svobodnější
a otevřenější široké veřejnosti. Najít přijatelný klíč
k přidělování dotací není snadné, jde o věc politické a veřejné debaty. Vidím dva nejdůležitější
faktory ke zvážení, jednak míra veřejné prospěšnosti (na tu se ale mohou názory výrazně lišit)
a také důvěryhodnost či reputace organizace, jež
je do značné míry odvozena od efektivity a transparentnosti vynaložených prostředků, které jí byly
přiznány v minulosti.
● David Otava (Nezávislí pro Černošice):
Myslím, že prostředky uvolněné městem dostatečné nejsou a minimálně polovina projektů by
si zasloužila výrazně větší podporu. Nicméně,
vzhledem k omezeným zdrojům a napjatému rozpočtu města je pro mě konečné rozdělení gran-

tů rozumným kompromisem. Při přerozdělování
prostředků mezi jednotlivými projekty bych nejdříve přihlédl k povaze, poslání a smysluplnosti
jednotlivých projektů a snažil bych se především
podporovat projekty s ryze nekomerčním charakterem a s omezenou možností dalšího financování. Nesnažil bych se podporovat za každou cenu
všechny projekty. Při rozhodování o konkrétní výši
grantu bych bral v úvahu hlavně celkovou (férovou) výši nákladů a počet zainteresovaných lidí
(s přihlédnutím k podílu těch černošických). Mám
rád jednoduchá a spravedlivá pravidla, ale tady
bohužel žádný vzorec pro přerozdělování nikdy
fungovat nebude a vždycky budeme muset najít
nějaký „téměř spravedlivý“ konsensus.
● David Hendrych (Věci černošické): Prostředky uvolněné městem na granty pro práci
s mládeží a na kulturní a sociální oblast jsou
s ohledem na současný stav rozpočtu a stanovené priority bohužel maximální možné. Samozřejmě, že by se nám všem líbilo, pokud by uvolněná
částka mohla být vyšší. Ohledně alokace těchto
prostředků se domnívám, že by bylo nesprávné
snažit se najít nějaký obecný klíč. Spíše mi dává
smysl vytvářet a vylepšovat koncepce města pro
jednotlivé oblasti (což se děje) a alokaci prostředků vždy sladit s danou koncepcí.
● Michal Strejček (Volba pro město): Výše
prostředků uvolněných na práci s mládeží, kulturní a sociální oblast odpovídá prioritám současného vedení města. S ohledem na skutečnost,
že vedení města prosadilo úvěr 40 milionů korun
a zcela vážně uvažuje o jeho navýšení až na 100
milionů, které chce utratit téměř výhradně za „as-

falt“, dále pak s ohledem na to, že stoprocentní
naplnění grantových požadavků v oblasti kultury, sociální oblasti a oblasti práce s mládeží je
v podstatě zlomkem uvažovaného úvěru, dovoluji
si tvrdit, že výše poskytnuté podpory je z mého
pohledu nedostatečná. Navíc celkem zřetelně vypovídá o tom, jaký životní standard vedení
města prosazuje. Setkal jsem se již s názorem,
že veškerou kulturu, sociální služby atd. máme
přeci na dosah ruky, zejména v Praze. Proto není
potřeba tyto aktivity nijak zvlášť podporovat v Černošicích a uspořené peníze bude lepší investovat
do rekonstrukce ulic. S tímto názorem nesouhlasím. Směřuje k jediné věci, že zde sice budeme
celkem pohodlně přežívat, ale se společenským
životem jako sociálním prvkem podporujícím celkem přirozeně pocit sounáležitosti k místu, které společně sdílíme, to nemá nic společného.
Pokud tato investiční nerovnováha bude pokračovat, možná zanedlouho začneme tak trochu
kulhat i na novém asfaltu.
● Filip Kořínek (Věci černošické): Za současné situace považuji ročních 463 tis. Kč na
děti, mládež a sport a 330 tis. Kč na kulturu za
odpovídající. Na kulturu dáváme ještě cca 1 mil.
Kč na městem pořádané akce a knihovnu (a to
bez platů), na ZUŠ 1,4 mil. Kč. Hlavní je pomoci
tomu potřebnému a kvalitnímu, co by jinak nevzniklo nebo zaniklo. Pro někoho je grant přilepšením, pro jiné nutností. Zaměřil bych se víc na
ty druhé a pak zvažoval počet uživatelů (velikost
oddílu, oblíbenost akce) a kdo užívá majetek, který je součástí města a těžko se uživí komerčně
– stadion, sokolovna, klubovna aj.

z vašich reakcí

Cesta z Jiráskovy ul. na nádraží
Vážená redakce,
zasílám Vám příspěvek na téma již dlouho opomíjené – cesty pro chodce ze
západní části Vráže do dolních Černošic. Reaguji tak na příspěvek „Lávka
nelávka“ pana K. Pavlovského.
Slušná cesta lesem mezi ulicemi V Mýtě a ulicí Jiráskovou není jistě žádná
prkotina. Pro obyvatele tohoto kouta Vráže je to jedna ze dvou cest necest
dolů do Černošic. Chůze v zimě nebo za mokra kratší cestou lesem, nebo
delší cestou přes neudržovaný úsek kolem družstevních domů v ul. Karlické
není pro nikoho z nás žádná slast. Pro seniory a maminky s kočárky jsou tyto
cesty přímo nebezpečné. Hezká a bezpečná cesta lesem a zrušení tankodromu, který si tak pilně pěstují obyvatelé družstevních domů, by našemu městu
slušelo a hlavně hodně prospělo. Přimlouvám se ne za provizorní lávku, ale
za slušnou, udržovanou a osvětlenou cestu lesem z ulice Jiráskové dolů do
ulice V Mýtě a případně i do ulice Karlické. A rovněž za konečné vyřešení
problému s přerušenou vozovkou a chodníkem v Karlické ulici.
Ty z nás, kteří v nedávné diskusi byli proti lesoparku s cestami a lavičkami,
jen prosím, aby se za sněhu a za bláta šli těmito cestami projít. Aby šli s těmi
desítkami lidí, kteří tudy každé ráno spěchají na vlak.
Děkuji za pochopení
Alena Bláhová
Vážená paní Bláhová,
Vámi zmiňovaný pozemek je ve vlastnictví soukromé osoby a je určen
k plnění funkcí lesa. Jakýkoliv zásah včetně povolování staveb do tohoto
pozemku podléhá jak souhlasu vlastníka, tak i povolení orgánů ochrany
lesa, což je odbor životního prostředí. Z tohoto důvodu není možné, abychom zde budovali cestu s veřejným osvětlením.
Chápeme, že cesta je hojně využívána jako zkratka a zároveň jako příjemná procházka na nádraží, poštu a pod., ale zatím není v našich silách
pro Váš návrh cokoliv udělat.
Děkujeme za pochopení
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb

Těžba štěrkopísku
na soutoku Vltavy a Berounky
V údolní nivě na soutoku Berounky s Vltavou, v prostoru mezi
Zbraslaví, Radotínem a Velkou Chuchlí se delší dobu připravuje
záměr rozsáhlé a dlouhodobé těžby štěrkopísku a dalších aktivit,
které výrazně a nevratně změní dosud známou krajinu.
Ptáte se „Co mi to přinese, nebo naopak vezme?“. A protože
z nepochopitelných důvodů neproběhla žádná informační kampaň ani veřejná debata k tak závažnému tématu, myslíte si možná,
že se na soutoku připravuje rekreační oblast, a tedy je na co se
těšit. Bohužel – není to pravda. V Radotíně je, pokud jde o rekreaci, součástí plánu hlavně jachetní jezero a přístav, na straně
Zbraslavi se o žádné konkrétní rekreaci neuvažuje. Realitou by
se přesto na předcházejících zhruba 30–35 roků měla stát těžba štěrkopísku na ploše několika desítek Václavských náměstí se
vším, co k tomu patří. Dalekosáhlé změny v povodňovém chování
řeky, hydrogeologii, krajinném rázu a v kvalitě života obyvatel okolí
nebyly dosud uspokojivě obhájeny a dalo by se mluvit o celkovém
a fatálním selhání města Prahy jako koordinátora rozvoje území.
Jako občané s podporou několika nezávislých organizací a sdružení se věcí vážně a dlouhodobě zabýváme a máme dosti alarmující poznatky.
Díky milému pozvání občanským sdružením Aqua Incorrupta do
Černošic je možnost se s Vámi setkat dne 17. 5. 2012 v 19 hodin
v Club Kinu a prezentovat, co jste se v novinách určitě nedočetli.
Za občanskou iniciativu:
architekt Jan Švestka (www.radotinska-jezera.cz)

31. 5. v 19 hodin v klubu Ferenc Futurista, Vrážská 324, proběhne
beseda na téma Voda, strategická surovina 21. století.
www.cernosice-zavodou.cz
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Nová podoba návsi u kostela vyvolala bouřlivou diskusi
Poslední dva měsíce patří otázka nové podoby návsi ke „žhavým“ tématům. Všichni
se shodnou na tom, že vylepšení tohoto veřejného prostoru je dobrým počinem. Jak
konkrétně by ale náves do budoucna měla vypadat? Co člověk, to názor.
Na zastupitelstvu dne 7. 3. byly krátce představeny tři architektonické studie. Vzápětí na schůzi
rady města dne 12. 3. byla schválena k dopracování studie ateliéru Grido. A minimálně část
občanů Černošic měla najednou pocit návratu
starých časů, kdy se rozhodovalo „o nás bez
nás“, což vyvolalo bouřlivé reakce a vedlo až
k vydání Petice občanů „ZA NÁVES“. Jak se ale
říká, všechno zlé je pro něco dobré, alespoň
částečně, a tak je tomu i v tomto případě. Dne
12. 4. uspořádalo město veřejnou prezentaci
k nové podobě návsi, rozběhla se diskuse…
Vyjasnilo se, že v současné době se rozhoduje

pouze o stavbě ulic a chodníků, architektonické studie si město nechalo vypracovat kvůli volbě jejich přesné polohy a použitých materiálů.
Dlouze se k tématu návsi diskutovalo na dalším
zastupitelstvu, které proběhlo 19. 4.
Přinášíme vám znění petice, osobní vyjádření
starosty Filipa Kořínka, místostarostky Daniely
Göttelové a členů rady Tomáše Hlaváčka a Petra
Wolfa k dané situaci. K dokreslení pak situační
plánek návsi a usnesení, které k budoucí podobě tohoto veřejného prostoru přijalo zastupitelstvo.
Dana Jakešová, editorka IL

Rozhodnutí o dalším postupu ve věci
návsi bylo jediným bodem mimořádné
schůze rady města v pondělí 16. dubna ráno – čtyři dny po veřejné diskusi
v Centru MaNa. Rada se shodla na řešení, které předložila ke konečnému
schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo
její doporučení na veřejném zasedání ve čtvrtek 19. dubna většinou hlasů
podpořilo.
Rada města
I.	Předkládá zastupitelstvu města ke
schválení návrh řešení rekonstrukce komunikací v prostoru návsi u kostela v ulici
Komenského dle přílohy.
II.	Rozhodla, že konečné rozhodnutí o budoucí podobě návsi před kostelem v prostoru mimo dopravní komunikace v budoucnosti rovněž postoupí zastupitelstvu
města.
III.	Doporučuje zastupitelstvu schválit níže
uvedené usnesení.
Zastupitelstvo města
I. schvaluje dispoziční řešení rekonstrukce
komunikací v oblasti návsi v ulici Komenského dle grafické přílohy, tj. s těmito parametry:
-	řešení v křižovatce Jižní – Komenského
umožní budoucí dostavbu autobusové
otočky, včetně středového ostrůvku se
vzrostlou zelení,
-	nové vedení Jansovy ulice maximalizuje středový prostor návsi, ale zároveň
umožní zachování současného jírovce
maďalu,
-	Komenského ulice bude posunuta cca
o 1 m od kostela, aby minimální šířka nového chodníku v místě stávající balustrády před kostelem byla minimálně 1,5 m
-	kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty na začátek Jižní ulice,
-	na straně u pomníku nebude prozatím
realizován chodník pro pěší,
-	dopravní komunikace v celém prostoru
návsi budou provedeny ze žulové dlažby
(předpokládané navýšení nákladů proti
asfaltu na celou plochu činí cca 1–2 mil.
Kč),
-	veřejné osvětlení rekonstruované komunikace s kabelovou přípravou na osvětlení veřejného prostoru bude řešeno dle
upraveného návrhu společnosti Grido,
s. r. o.,
-	vjezd na náves bude řešen pomocí zpomalovacích retardérů.
II. bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 16. dubna 2012, že konečné
rozhodnutí o budoucí podobě návsi před
kostelem (včetně otázky případné výstavby autobusové otočky, pokácení jedné
vrby, zmenšení či přesunu dětského
hřiště, podoby prostoru kolem pomníku
a řešení cesty pro pěší k železniční trati)
bude postoupeno k projednání zastupitelstvu na některém z příštích zasedání.
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Petice „ZA NÁVES“
Petice vyjadřuje nesouhlas se způsobem, jakým Rada města rozhodla o úpravě původní
černošické návsi u kostela.
Jestliže máte stejný názor, podpořte petici
svým podpisem nebo přepošlete odkaz dalším,
kteří by se chtěli vyjádřit.
www.naves.cernosice-zavodou.cz

Petice byla se 133 podpisy ve středu 18. dubna podána na podatelnu úřadu a o den později
předána zastupitelstvu, které o požadovaných
bodech 19. dubna jednalo v rámci schváleného programu zasedání. Nebyl sice přijat návrh
usnesení, který by rušil rozhodnutí rady (zejména
protože objednávka na zpracování projekčních
podkladů vedení komunikací již byla zrealizována,
tedy není co rušit), který by zastavoval veškeré
stavební a projekční práce s rozhodnutím související (tím by se v případě doslovné interpretace
zastavil celý projekt rekonstrukce Komenského
ulice s dotací) nebo který by zavazoval vedení
města vždy realizovat architektonické soutěže
(námitkou byla finanční a organizační náročnost
plnohodnotných soutěží). Nicméně zastupitelstvo
přijalo radou města navržené usnesení, kterým
se schvalují parametry konstrukce komunikací
(ulice a chodníků) a zároveň se nechávají otevřené všechny možné varianty budoucího vzhledu
návsi, o kterých teprve bude jednáno a diskutováno. Viz text přijatého usnesení – str. 10 a 12.

PETICE „ZA NÁVES“

podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Radě a zastupitelstvu města Černošic, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Vážení radní, vážení zastupitelé,
my, níže podepsaní, nesouhlasíme s rozhodnutím rady města č. R/42/22/2012 ze dne 12. 3. 2012.
Nesouhlasíme s návrhem řešení revitalizace veřejného prostranství "STARÁ NÁVES"
v Komenského ulici z následujících důvodů:
nedostatečná informovanost obyvatel o záměru úpravy návsi (uveřejnění architektonických
studií v Informačních listech 04/2012 až po tom, co rozhodla rada města)
 absence otevřené diskuse předcházející rozhodnutí rady města
● rozpor mezi doporučením odborné komise a rozhodnutím rady města


Prostřednictvím petice žádáme o:
zastavení všech projekčních a stavebních prací vyplývajících z usnesení č. R/42/22/2012
(o dopracování vybraného návrhu revitalizace veřejného prostranství „STARÁ NÁVES“)
● legitimní otevřenou diskusi, do níž budou zapojeny všechny skupiny obyvatel města
● pořádání otevřených architektonických soutěží při řešení veřejných zakázek

●

Za petiční výbor:






Maria Cavina, Střední 360, 252 28, Černošice
Adriana Primusová, Riegrova 239, 252 28, Černošice
Jan Jelínek, Strakonická 1061, 252 28, Černošice
Petr Vaškovic, V Horce 175, 252 28 Černošice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

jméno a příjmení

adresa bydliště

podpis

Podpisové archy doručte do 18/4/2012 na adresu Maria Cavina, Střední 360, 252 28 Černošice.

Filip Kořínek, starosta

Rekonstrukce návsi u černošického kostela
V průběhu minulých týdnů proběhla řada událostí
souvisejících s rekonstrukcí tzv. staré návsi v Černošicích: rada pověřila společnost Grido k dopracování
své architektonické studie, proběhla veřejná prezentace všech tří návrhů a vznikla petice za zrušení uvedeného rozhodnutí rady.
V tomto článku chci uvést na pravou míru některé
zásadní skutečnosti, které byly pro rozhodnutí rady
důležité a které, jak jsem měl možnost zjistit, nebyly
známy některým organizátorům a signatářům uvedené petice.
1. Ulici Komenského stavíme z dotace
Toto je základní kámen úrazu celé kauzy – pokud
bychom petici vyhověli a zrušili výběr architektonické
studie, kterou rada nechala rozpracovat, a s ní související stavební i projekční práce, s největší pravděpodobností přijdeme o přidělenou dotaci, protože
nestihneme rekonstrukci Komenského ulice dokončit
v předepsaném termínu.
Rozhodnutí rady bylo učiněno primárně s cílem
stanovit přesnou novou stopu Komenského ulice,
jejíž rekonstrukce již začala. Celé její okolí budeme
stavět za vlastní peníze později a máme dostatek času
diskutovat a dobře zvážit všechny varianty.
2. Hodnoticí komise
Neformální hodnoticí komise neshledala žádný
z návrhů za akceptovatelný ve své tehdejší podobě
a návrh architektů Prokše a Přikryla doporučila jako
základ k dopracování o řadu specifických prvků.
Rada města při svém rozhodování vzala toto doporučení v úvahu, ale zohlednila také další faktory, které
na jednání hodnoticí komise zohledněny nebyly, resp.
komise vycházela z fakticky nesprávných předpokladů (nutnost přeložky vojenského kabelu, finančně
nákladný přesun hmot, nutnost vykácení kaštanů
u varianty Prokš a Přikryl, proveditelnost posunu ulice
dále od kostela aj.). Jsem přesvědčen o tom, že úlo-

hou rady města je přijmout rozhodnutí podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, a to po vyhodnocení
veškerých podkladů a skutečností (včetně doporučení hodnoticí komise). A to se přesně stalo.
3. Odborná otázka?
Organizátoři petice argumentují, že nikdo z členů
rady města není architekt, a je proto nepřípustné, aby
hlasoval jinak, než jak mu doporučí odborník – architekt. S tímto tvrzením si dovolím nesouhlasit. Všechny
tři architektonické návrhy byly zpracovány architekty
– profesionály, a musí tedy být z odborného hlediska
přijatelné. Volbu mezi nimi považuji do značné míry
za otázku osobního vkusu spíše než za otázku odbornou. Rada města žádný návrh samozřejmě sama
nevytváří, ale nepovažuji za správné jejím členům upírat právo na vlastní názor ohledně výběru mezi třemi
variantami – zpracovanými architekty profesionály.
Koneckonců i v uvedené hodnoticí komisi bylo 6 z 8
členů ne-architektů.
4. Zapojení veřejnosti
Zapojení veřejnosti je u rozhodování o podobě takto centrálního a jedinečného prostoru žádoucí a důležité. Z časových důvodů (podmínky dotace, viz výše)
toto nebylo možné v plném rozsahu zajistit pro otázku
stanovení stopy ulice Komenského. Ale pro další fáze
jsou a budou názory občanů vítány, první veřejná diskuze o rekonstrukci Komenského proběhla 15. února
2012, k otázce podoby návsi pak 12. dubna 2012.
Je ale otázkou, jak velmi různorodé názory vyhodnotit. Každý má své osobní preference a je v zásadě
nemožné vybrat takové řešení, které bude vyhovovat
úplně všem. Konečné rozhodnutí bude v každém
případě na zastupitelstvu města, které bude muset
všechny podněty od veřejnosti nějak zohlednit.
5. „Starosta přihrál zakázku kamarádovi“
Ano, starosta Kořínek se s architektem Sticzayem zná. Např. já se s ním neznám vůbec, a přes-

to jsem se (stejně jako ostatní přítomní, hlasování
bylo jednomyslné) přiklonil k jeho návrhu. Toto
„hospodské“ obvinění, které prý po Černošicích
koluje, je velmi zákeřné a je samozřejmě naprosto absurdní. Mimochodem odměna pro Grido za
dopracování studie činí 30 tis. Kč (nad rámec odměny 20 tis. Kč, kterou dostala všechna tři architektonická studia).
6. Otočka pro autobus a vrba
Součástí zadání pro všechny tři architekty byl
i požadavek na otočku pro autobus. Tento autobus
by sloužil jednak jako školní a dále do budoucna
i jako součást městské linky, která dnes koluje mezi
centrem Černošic, Mokropsy a Vráží. V místě, kde
by tato otočka měla vzniknout, ale stojí vrba, kterou
by bylo nutno vykácet. Bez vybudování otočky by
autobus do této části města zajíždět nemohl (autobus nesmí couvat). Osobně si myslím, že zavedení autobusové linky do těchto míst má svůj smysl
a vrbu lze nahradit novou výsadbou, ale i tuto věc
je možné ještě zvážit a vrbu ušetřit.
7. Co bude dál?
Zastupitelstvo města 19. dubna 2012 potvrdilo rozhodnutí o stanovení stopy komunikace Komenského. Tato se v letošním roce zrekonstruuje.
O podobě okolí silnice i o vybudování autobusové
otočky můžeme dále diskutovat, o konečné podobě rozhodne opět zastupitelstvo.
Ve věci návsi rozhodovala rada a zastupitelstvo
pod tlakem termínů svázaných s poskytnutou dotací. Do budoucna se budeme snažit podobným
situacím vyhýbat, asi i za cenu, že se některé projekty realizovat nebudou. Stejně tak prosím potenciální organizátory různých petic, aby i své „projekty“ dobře zvážili a zjistili si před realizací všechny
relevantní informace – vše je většinou automaticky
zveřejňováno a všichni členové rady jsou přístupní
jakýmkoliv otázkám ohledně přijatých rozhodnutí.
Tomáš Hlaváček, člen rady města
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O podobě staré návsi zatím není rozhodnuto
Dopis starosty města občanům:
Vážení spoluobčané,
jako starosta města a iniciátor myšlenky kvalitnějšího
provedení návsi u kostela tímto konstatuji a přijímám
svůj největší díl zodpovědnosti za nespokojenost
části obyvatel Černošic, kteří namítají, že otázka
budoucí podoby tzv. staré návsi nebyla dostatečně
veřejně projednána, a domnívají se, že bylo již rozhodnuto o realizaci návsi dle jednoho z předložených
návrhů.
Dnes je zřejmé, že i přes tlak času kvůli podmínkám evropské dotace na rekonstrukci Komenského
ulice mělo dojít k veřejnému setkání a k vysvětlení
situace v Informačním listu již v době zadání architektonických studií a hned po jejich dokončení. Ve
věcné rovině bychom asi dospěli do stejné situace,
kde jsme dnes, ale dříve, bez nedorozumění a bez
ohrožení dobrého jména vedení města.

Tlačil nás čas
Dne 19. 4. 2012 proběhlo zastupitelstvo za účasti
téměř celého petičního výboru a otázka návsi byla
dlouze diskutována. Musím říci, že poté, co se začala petice šířit naším městem, jsem se s některými mně dobře známými signatáři sešel, nebo celou věc diskutoval e-mailem. Chci zcela otevřeně
říci, že ze strany vedení města nešlo a nejde v této
věci o nějakou netransparentnost či přihrávku
„malou domů“ místnímu architektonickému studiu.
Toto důrazně odmítám. Důvodem byl časový tlak,
který nás vedl k rychlým rozhodnutím, abychom
včas a řádně vyčerpali přidělené dotační prostřed-

Pro správné vyhodnocení situace je potřeba vysvětlit tyto zásadní skutečnosti:
-	Od začátku jde o to, aby se dotovaná rekonstrukce Komenského ulice neudělala podle rok starého projektu jen jako běžná asfaltka s chodníkem
z šedé zámkové dlažby; cílem je umožnit zde vznik
kvalitního veřejného prostoru.
-	Od začátku je zřejmé, že v letošním roce se budou
realizovat jen ulice a chodníky – návrhy architektů
jsme potřebovali proto, abychom případně upravili
dopravní projekt z hlediska polohy, povrchu či šířky
komunikací; na realizaci ploch mimo komunikace
ale není v letošním rozpočtu vyčleněna ani koruna.
-	Finální řešení komunikací (úpravy dopravního projektu), které navrhla rada na základě upraveného
původního návrhu a se zohledněním připomínek
a požadavků občanů, za které tímto děkujeme, a jež
následně předložila ke schválení zastupitelstvu:
ky. Pokud bychom akceptovali petici, dostaneme
se do neutěšené situace. V části před kostelem by
vznikla nová asfaltová plocha bez jakéhokoli nápadu a nebo další „Karlická“ (ulice, která je komplet
zrekonstruovaná až na jeden středový úsek). Cílem
dopracování architektonického studia Grido byl
projekt komunikace, a to vyvýšený z dlažby, úprava rozvodů veřejného osvětlení a točny pro autobus v křižovatce ulic Jižní a Komenského. Budoucí
točna pro autobus je dobrý záměr, který by výhledově mohl zklidnit nebezpečnou a nepříjemnou
dopravní situaci před základní školou. Celý projekt
je navržen tak, aby v současné době nedošlo ke
kácení žádného vzrostlého stromu. Po zrealizo-

• nevyžaduje žádné nevratné zásahy do místní zeleně (kácení stromů),
• do budoucna umožňuje realizaci obou nejvíce diskutovaných návrhů i jiné provedení,
• umožňuje (ale nevynucuje) budoucí provedení
autobusové otočky v místě, kam ji shodně návrhy
umístily.
- Další rozhodování může probíhat nad již předloženými návrhy nebo mohou být vypracovány další,
popř. může být od revitalizace návsi zcela upuštěno;
diskutovat můžeme tak dlouho, jak bude potřeba
(dotace na to není, máme volné ruce).
- Před rozhodnutím o výběru jakéhokoliv řešení
a jeho realizací bude vše náležitě veřejně projednáno
a konečné rozhodnutí rada předloží ke schválení zastupitelstvu.
Děkuji Vám za pochopení. Doufám i nadále ve Vaši
důvěru a podporu naší snahy o rozvoj a zvelebení našeho města.
S pozdravem
Filip Kořínek, starosta

vání této komunikace se otevře znovu prostor pro
prezentaci návrhů návsi jako celku a dopracování
nejlepšího návrhu. V současné době nepokračují
žádné projekční ani stavební práce, které by se týkaly celkového řešení návsi, mimo komunikaci Komenského a Jansovu. Dalším požadavkem petice
je pořádání otevřených architektonických soutěží,
které ale podléhají pravidlům komory architektů
a mají přísná pravidla, a tudíž i několikanásobně
vyšší finanční zátěž pro město, než nyní použitý
model. Rozdíl bude určitě v řádu několika set tisíc
korun. O dalším vývoji a způsobu řešení návsi bude
rozhodovat zastupitelstvo města.
Petr Wolf (TOP 09), člen rady města

Oprávněný rozruch kolem návsi je poučením do budoucna
V pondělí 12. 3. 2012 jsme na schůzi rady města posuzovali tři architektonické návrhy nové podoby návsi
u kostela. Vybrali jsme a schválili k dopracování studii
architekta Petera Sticzaye-Gromského (ateliér Grido).
Došlo k tomu přesto, že návrhy nebyly dostatečně představeny veřejnosti, což považuji za naši chybu. Umístění
na webových stránkách města a jednorázová prezentace na zasedání zastupitelstva týden předtím jistě není
postačující.
Nemohu mluvit za ostatní radní. Já zpětně hodnotím
své rozhodování v pozdních nočních hodinách jako
unáhlené. Navíc ovlivněné jednak informacemi, které architektům při zpracovávání studií nebyly známé a přitom
měly zásadní vliv na naše rozhodování o vítězi (vedení vojenského kabelu, do nějž nelze zasáhnout při terénních
pracích, a dva odlišné posudky na kácení tří kaštanů
u pomníku), a jednak informacemi, které se vyjevily později (nutnost kácet vrbu u hřiště kvůli otočce autobusu).
Ano, i já jsem zvedla ruku pro návrh budoucí podoby
návsi dle Petera Sticzaye-Gromského. Druhý den ráno,
tedy pár hodin poté, jsem si uvědomila některé zásadní
vady tohoto rozhodnutí (vynechání veřejnosti a zastupitelstva z našeho rozhodování, absence architektů při
prezentaci návrhů, nejasnost ve financování obou souvisejících akcí – Komenského a náves) a napsala všem
radním e-mail, v němž jsem je vyzvala, abychom své
rozhodnutí přehodnotili. Nenašla jsem však u kolegů potřebnou většinovou podporu pro tento návrh.
V radě občas mívám jiný názor než ostatní a hlasuji
jinak než většina. Bohužel právě v tomto případě jsem
selhala, i když jsem se během několika málo hodin pokusila zachránit, co se dá.
Rozhodla jsem se jako nápravu dodatečně uspořádat
veřejnou prezentaci všech tří projektů a prosadila jsem
osobní účast všech architektů.
Nálada mezi lidmi už byla hodně vyostřená. Dokonce
tak, že vznikla Petice občanů namířená proti rozhodnutí
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rady města. A je to logické. „O nás bez nás“ se v minulosti rozhodovalo často a jako občané jsme na to
hodně citliví. I my, současní zastupitelé jsme proti tomu
bojovali a do našeho volebního programu jsme proto
zařadili bod – cituji: Budeme úplně a včas zveřejňovat
informace o chystaných projektech a zásadních rozhodnutích. A dále – Pro rozhodování o investicích bude
klíčová jejich účelnost a efektivita, podpora veřejnosti.
Rozvoj přirozených městských center budeme řešit citlivě a komplexně. Zeptáme se občanů, co jim ve městě
chybí, zapojíme je do plánování veřejné vybavenosti.
V tento moment tedy jsem řekla velmi nahlas STOP
a dále prosazuji postupovat velmi pomalu a citlivě. Náves
je staré místo našeho města a my bychom neměli býti
slony v porcelánu.
Co se dá konstruktivně dělat dál:
1. Jasně oddělit projekt rekonstrukce Komenského ulice od revitalizace návsi – projektově i finančně (Komenského je z převážné části placena z EU, zatímco případné úpravy návsi z peněz města). Teď se musíme pouze
dohodnout na trase a tvaru rekonstruované komunikace
Komenského. Nad další podobou návsi budeme uvažovat v dlouhodobější diskusi. Zde si řekneme, v jakém
rozsahu chceme do návsi zasahovat.
2. Vyjasnit si, jaké chceme zásadní prvky na návsi –
pomník padlých, hřiště, stromy, parkoviště, autobusová
otočka, a jednat s majiteli soukromých staveb, které
jsou významnou součástí prostoru (balustráda před
kostelem, výklenek pod bývalým statkem a jiné) o jejich
začlenění v rámci úprav v této lokalitě.
3. Následně po veřejné a odborné diskusi předložit
návrh na řešení prostoru návsi ke schválení zastupitelstvu.
Nemohu opomenout kácení dvou stromů – kaštanu
před výklenkem u bývalého statku a vrby u hřiště, které
mělo proběhnout v době velikonočních svátků. Proti rozhodnutí odboru životního prostředí, které kácení stromů

povolovalo a které bylo vydáno v rozporu se zákonem,
jsem se odvolala z pozice předsedkyně občanského
sdružení Spolu. Naše sdružení dlouhodobě (cca 10 let)
„hlídá“ v Černošicích veškeré kácení stromů a požadavek na vybudování autobusové otočky není v tuto chvíli
jednoznačný. Považovala jsem rovněž za nesprávné,
aby ke kácení došlo před veřejnou prezentací budoucí
podoby návsi – lidé by si pak řekli, proč je zveme, když
už jsme začali kácet.
Trvám na názoru, že kácení kaštanu je v tuto chvíli
zbytečné. Pokud jde o vrbu, je možné, že ji budeme
muset obětovat, pokud dojdeme k závěru, že skutečně
chceme, aby se školní autobus otáčel mezi Komenského a Jižní (samozřejmě s podmínkou vysazení nového stromu jako náhrady).
Na výše uvedeném jsme se v radě města shodli. Problematiku návsi jsme také prodiskutovali na zasedání
zastupitelstva 19. 4., kde jsme přijali usnesení, které
umožní, aby nebyly ohroženy termíny dané evropskou
dotací na rekonstrukci Komenského, a zároveň předpokládá další diskusi nad budoucí podobou návsi a finální
řešení této otázky na půdě zastupitelstva.
Na závěr – bydlím v Černošicích 16 let a myslím spíše
jak starousedlík. Moje tři děti zde chodily do školek a do
školy. Dokonce i když jdu na hřbitov, uvědomuji si, kolik
z těch, co tam jsou pohřbeni, jsem znala osobně… Chci
tím říct, že se tady cítím být doma a velmi vnímám vztah
starousedlíků k „původním“ Černošicím. Vím, jak jsou na
atmosféru a onen neuchopitelný a tak lehce zničitelný
genius loci citliví. Vnímám, že jsou tady mladí a novousedlíci, kteří nechtějí žít v muzeu ani ve skanzenu. Proto
moje představa budoucí návsi je taková, že najdeme
společnou řeč, podobu, která zachová atmosféru místa,
které je nejstarším v Černošicích (nepočítaje Mokropsy,
které se připojily později), a současně se nám podaří najít něco, co by do této lokality přitahovalo dnešní i mladší
generaci.
S úctou
Daniela Göttelová, místostarostka

z historie

Vzpomínka na cestovatele a spisovatele A. V. Nováka (1895 – 1979)

FOTO: archiv autorky

Před časem jsem psala o našem bývalém spoluobčanovi, cestovateli a spisovateli A. V. Novákovi. Procestoval velký kus světa, přes západní
Evropu, Severní Ameriku, s manželkou a právě
narozeným synem odjel na přání ministerstva
národní obrany na Tahiti. Měl zde zachránit vše,
co zbylo z observatoře, kterou z pověření francouzské vlády vybudoval M. R. Štefánik. Měla
z ní být 9. 5. 1910 pozorována Hellyova kometa,
ale pro velkou oblačnost se pokus nezdařil. Později sloužila k pozorování zatmění slunce a také
jako meteorologická pozorovatelna. Ovšem bujná příroda a domorodci vykonali své. Nebylo co
zachraňovat.
Pan Novák se chtěl na Tahiti usadit, založit
farmu, ale bující kapitalismus, pro který odešel
z Čech, zde vládnul ještě tvrději, a proto se rodina znovu přes Severní Ameriku vrátila domů.
Usadil se v Dolních Mokropsech v dnešní ul. Dr.
Janského, kde postavil domek a narodila se jim
dcera.
Pořádal přednášky s promítáním diapozitivů

a filmů, které na cestách natočil. Tím zaopatřil
rodinu a vydal se sám na druhou cestu. V roce
1926 odjel přes Paříž, Marseille, Suezský průplav, Srí Lanku (Cejlon), Bombaj napříč Indií do
Dillí, přes Kalkatu, Rangůn na Malajský ostrov,
Sumatru (dnešní Indonésie). Lákalo jej Borneo
a Nová Guinea, ale z finančních důvodů pokračoval do tehdejší francouzské Indočíny (dnes
Vietnam a Kambodža), kde navštívil Phnom
Penh, vrátil se do vietnamského Saigonu a parníkem se plavil do Číny. Tam však nebylo klidno,
a tak odjel do Japonska, kde pobyl dva měsíce.
Navštívil Osaku, Kjoto a Tokio, které se vzpamatovávalo z ničivého zemětřesení z 1. 9. 1923. Ze
své dvouleté cesty se vracel přes Koreu, Čínu
a Sovětský svaz. Prý byl prvním Čechem po našich legionářích, který se transsibiřskou magistrálou, ovšem v protisměru, vracel do vlasti.
Po návratu opět přednášel, promítal to, co
cestou natočil a nafotil, psal a vydával knihy, měl
své nakladatelství. Ve světě se naučil jednat s lidmi, což se mu hodilo, protože byl v roce 1938,
těsně před nástupem nacistů, zvolen starostou
Dolních Mokropes.
Když válka skončila, radovali jsme se ze
svobody, ale jen krátce, a přišla další okupace
a k moci se dostali lidé, kteří byli nejdále „za
humny“ a pan Novák jim nevyhovoval. Byl vyloučen z veřejného života, nakladatelství bylo zrušeno, knihy zabaveny a on se dostal do existenčních potíží. Oba s manželkou, staří a nemocní,
zůstali zcela bez prostředků.
Pana Nováka jsem dobře znala, docházel
za mým tchánem a vyprávěl. Chtěla jsem jeho
dobrodružný život přiblížit současníkům a potřebovala jsem foto a pak se nakupilo několik až neuvěřitelných náhod. Rodina mi ukázala několik
krabic diapozitivů. Při přestavbě domu překážely
a skončily v kůlně a byly v hrozném stavu. Tak
jsem je naložila do auta a ihned volala pana Šejbla, pracovníka Náprstkova muzea, se kterým
spolupracuji. Ten okamžitě přijel a „ztuhnul“. Na
našem dvoře jsme provedli první očistu, přeložili
„diáky“ do čistých krabic a „poklad“ si odvezl.

Jak hodnotí Informační list redakční rada
Po změně vedení na radnici došlo také ke změnám ve vydávání Informačních listů
Černošice, a to z hlediska obsahového, finančního i personálního.
Zastupitelstvo města na začátku minulého roku
odsouhlasilo pravidla pro vydávání IL a jmenovalo redakční radu, která dohlíží na jejich dodržování.
Tato pravidla vnesla do vydávání IL zásadní
změny zejména ve snaze o transparentnost
a vstřícnost vůči občanům (úplné znění pravidel viz http://www.mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/). Za nejpodstatnější považujeme možnost zveřejnění mnohdy protichůdných
názorů občanů Černošic v IL. Skutečnost, že se
publikované názory nemusí shodovat s názory
vedení města, je něco, co minulé vedení nepřipouštělo. Přesto, že vydavatelem IL Černošice
je Městský úřad Černošice, lze část ‚Z vašich
reakcí‘, která se týká občanských příspěvků, považovat za nezávislou. Tyto příspěvky jsou nejčastějším předmětem jednání redakční rady.

Oceňujeme práci redaktorky listů Dany
Jakešové, celkové tematické zlepšení periodika a grafickou úpravu IL. Z redaktorských počinů pak informační přehledy (místních spolků,
zdravotnických zařízení), rubriku Představujeme MěÚ Černošice, informace o kulturním
dění i v okolí Černošic; sledování občanských
spolků a sdružení, dění ve školství.
Kladně hodnotíme, že se v IL publikují krácené verze zápisů ze zasedání rady a zastupitelstva, úplné verze jsou k dispozici na webu
města. Tím je v IL poskytnut větší prostor k vyjádření občanům města a prezentaci místních
spolků. Navíc byla vytvořena na webových
stránkách města Černošice sekce „Co se do
IL nevešlo.“
Významnou částí IL je rubrika „názory zastupitelů“. Domníváme se, že zde mají zastu-

Rodina vše darovala muzeu. Psal se rok 2010.
Byl to soubor 867 ks diapozitivů 8 x 8 cm, ručně kolorovaných, které pan Novák promítal při
přednáškách, 614 ks skleněných černobílých
negativů 9 x12 cm. Sbírku doplňuje malá, ale
významná kolekce 12 celuloidových negativů
9 x12 cm. Vše bylo odborně ošetřeno a uloženo
a stalo se součástí fotosbírky Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur. Pan
Novák, o kterém skoro nic nevěděli, se zařadil
mezi naše významné cestovatele.
Muzeum tuto pozůstalost představilo na dvou
výstavách. Výběr snímků z Polynésie na výstavě
„Tahiti, ostrov hříšné lásky“ v lednu a únoru 2011
a v červenci a srpnu 2011 na výstavě „Svody tropů“. Sám pan Šejbl nám je promítal a vyprávěl
o nich na naší mariánské pouti v r. 2010.
Diapozitivy A. V. Nováka vyvolaly velký zájem
veřejnosti. Výstava Svody tropů pomohla navázat spolupráci s velvyslanectvím ČR v Malajsii.
Zde v rámci připomenutí 40. výročí navázání
diplomatických vztahů mezi Českou republikou
a Malajsií zahájil pan velvyslanec Jan Füry mapování česko-malajských kontaktů před navázáním oficiálních vztahů obou zemí a dokumentaci
činnosti českých cestovatelů a badatelů na území dnešní Malajsie. Českých cestovatelů, kteří
se zde pohybovali, není mnoho. A. V. Novák
a zejména jeho dochované snímky z Malajsie
proto vzbudily zaslouženou pozornost. Naši malajští přátelé viděli svoji zemi, jak vypadala před
80. lety.
Výsledkem spolupráce Národního muzea
a velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur bude reprezentativní barevná publikace s anglickým
názvem Temptations of the Tropics (Svody tropů). Těžištěm publikace budou právě diapozitivy
A. V. Nováka z Malajsie. Vydání publikace je plánováno s ohledem na státní návštěvu prezidenta
ČR v Malajsii v červenci 2012.
Jestli se pan Novák dívá „tam nahoře“ z obláčku, má jistě obrovskou radost. To ti, co mu
ubližovali, nepoznají.
Milena Křížová

z města a okolí
pitelé skvělou příležitost pravidelně vyjadřovat
své názory, vysvětlovat svůj postoj k otázkám,
které se týkají většiny občanů Černošic. Zároveň pomocí této rubriky může čtenář jednotlivé zastupitele lépe poznat. Pro členy redakční rady bylo zklamáním, jak málo zastupitelé
tuto příležitost přiblížit se občanům v loňském
roce využívali, a prostřednictvím rady města
jsme zastupitelům doporučili aktivnější přístup ke spolupráci s redakcí IL.
Jsme rádi, že jsme v průběhu loňského
roku mohli přispět k vyřešení řady problémů
s příspěvky občanů. Obracet se na nás můžete i nadále. Budeme rádi, pokud nám zašlete
vaše připomínky k podobě a obsahu IL, náměty na témata, která vás pálí a o kterých byste
si chtěli v IL přečíst. Kontaktovat nás můžete
e-mailem: redakcni.rada@gmail.com nebo
prostřednictvím schránky v budově městského úřadu.
redakční rada:
Eva Bachiri, Jana Klimentová, Petr Křenek,
Karel Pavlovský, Petra Stejskalová
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z města a okolí
FOTO: MŠ Topolská

-- Děti ozdobily strom na Masopustním náměstí. --

Velikonoce v mokropeské školce
Na Velikonoce se připravujeme vždy s dostatečným předstihem. Maminky doma vyfukují vajíčka,
aby měly děti ve školce na co malovat a z čeho
vyrábět.
Velkou zábavou pro celé rodiny byla soutěž
o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Zúčastnit se
mohl kdokoliv, kdo doma za pomoci celé rodiny
jakkoliv nazdobil vajíčko. Sešla se spousta krásných vajíček zdobených tradičními technikami,
ale i velmi originálně pojatá. O výherci rozhodovali
návštěvníci školky svým hlasováním. Nakonec vyhrálo vajíčko, které bylo důmyslně schováno do figurky Ferdy mravence. Tu doma za pomoci rodičů
vyrobil Lukášek Sauer. Všechna soutěžní vajíčka
si můžete prohlédnout na stránkách naší školky ve
fotogalerii. Vítězové obdrželi ceny a odměněni byli
i ostatní soutěžící.
Na společném tvoření s rodiči jsme si přímo ve
školce vyrobili velikonoční věneček. S dětmi jsme
toho ale dělali mnohem víc. Malovali a zdobili jsme
vyfouklá vajíčka nejrůznějšími technikami, vyráběli
papírové květiny, zajíčky, slepičky, velikonoční přáníčka, ozdobné zápichy do květináčku. Vyprávěli
jsme si, proč se Velikonoce slaví, jaké jsou tradice

Květen v Mraveništi

a zvyky, jaké se připravují tradiční pokrmy, dekorace, učili se velikonoční hodovačky a zkoušeli
řehtat řehtačkami. Dva týdny před Velikonocemi
si každé dítě do svého květináčku zaselo semínka
pšenice, o které se pečlivě staralo až do Velikonoc
a každému vyrostlo krásné velikonoční osení.
Když už jsme si od Velikonoc chtěli trošku odpočinout, vyrazili jsme s předškolními dětmi na oddechový den do kina do Prahy. Děti si vybraly film
Šmoulové ve 3D a příběh je tak zaujal, že celou
dobu pozorně sledovaly a ani nedutaly.
Týden před Velikonoci předškolní děti již tradičně nazdobily velikonoční břízku na Masopustním
náměstí v Mokropsech. Stovky vlastnoručně namalovaných vajíček navodily na náměstí tu pravou
velikonoční náladu. Těsně před Velikonocemi jsme
s dětmi došli k řece na vrbové proutky a každý si
upletl svou pomlázku. Velké děti to zvládly úplně
samy, těm menším pomohli starší kamarádi. Pomlázky si děti nazdobily různobarevnými pentličkami a Velikonoce mohly klidně začít.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

FOTO: MC Tam-Tam Mraveniště

• Čt 3. 5. Hola hola, do Mraveniště přijel cirkus, přijďte se všichni podívat!
• Pá 4. 5. Obchůdek v Mraveništi – uděláme si velký nákup a popovídáme si o tom, co se k čemu používá.
• Čt 10. 5. S čím pomáháte doma mamince? Umíte věšet prádlo?
A umíte s ním tančit?
• Pá 11. 5. Ptáček Jarabáček – ptáčci už nám krásně poletují za oknem, pojďme jim společně nakreslit veselého kamaráda.
• Čt 17. 5. Zvířátka a mláďátka – chcete si s námi vyrobit kuřátko?
• Pá 18. 5. Doktorské Mraveniště – zahrajeme si na doktory a společně uzdravíme všechny plyšáky v Mraveništi.
• Čt 24. 5. Ovocné Mraveniště – kolik znáte druhů ovoce a jaké máte
rádi? Přijďte si o tom popovídat do Mraveniště!
• Pá 25. 5. Malování na trička – přijďte si se svým malým mravenečkem vytvořit originální závodnické tričko.
• Čt 31. 5. Otevírání studánek – jednu společně vyčistíme a napijeme
se její vodičky a jednu si společně vytvoříme!
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme mezi nás. Zpestřete
si dopoledne programem plným hrátek a pohody. Těšíme se na Vás!
Hedvika, Simona, Ivana, Tereza, Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
www.tamtammraveniste.estranky.cz

-- Zpestřete si dopoledne návštěvou Mraveniště. --

Noc kostelů 2012

-- Na závěr kurzu krasobruslení, který probíhal na černošickém zimním stadioně, předvedly dívky
vystoupení, na kterém ukázaly, co se během tréninků naučily. -- Jaroslava Farová -16

Farní společenství srdečně zve při příležitosti
Noci kostelů k návštěvě prostoru ticha a světla – římskokatolického kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Komenského ulici v Černošicích. V průběhu uplynulého roku byl kostel
vymalován, byly pořízeny nové lavice, ambon a křtitelnice. Nový obětní stůl z italského mramoru posvětil kardinál Dominik Duka
při své návštěvě farnosti v neděli 15. dubna
t. r. Obnovený interiér kostela si budou moci
návštěvníci prohlédnout v pátek 1. června
2012 v době od 19 do 23 hodin.
Lucie Poulová

z města a okolí

První jarní den v MŠ Karlická
Po dlouhé zimě se všichni určitě těší na příchod
jara. I my ve školce jsme chtěli přivítat jaro jak
se patří.
S dětmi jsme se na tento den náležitě připravovali. Naučili jsme se spoustu nových
básniček, říkadel i písniček, namalovali mnoho
jarních obrázků. Povídali jsme si též o zvycích
spojených s vítáním jara, mezi které patří i vynášení Moreny (paní Zimy). Rozhodli jsme se, že
si Morenu vyrobíme a vhodíme ji do řeky.
Na první jarní den jsme se všichni vypravili
k Berounce. U řeky jsme se se Zimou rozloučili říkadlem „Zimo, zimo, táhni pryč“ a vhodili ji
do řeky. Pak jsem s dětmi pozorovali jak Zimu
odnáší proud. Doufáme, že se nám ji náležitě
podařilo vyhnat a že nás čeká příjemné jarní počasí plné sluníčka.
Za kolektiv učitelek Lucie Thumová

2x FOTO: MŠ Karlická

-- Morenu děti vyrobily samy. --

-- Vynášení paní Zimy se dětem moc líbilo. --

Krátké zprávy
ze základní školy
• 30. 3. 2012 se naše škola připojila k celorepublikové akci Noc s Andersenem, která
má v dětech vyburcovat větší zájem o četbu.
Vyšli jsme vstříc nápadu kulturní komise města
Černošice, která zajistila autorská čtení v MŠ
Vápenice, ZUŠ a v neposlední řadě i pro ZŠ,
tedy pro děti navštěvující 2.–5. ročník ZŠ. Děti
na „vlastní oči“ viděly „živé“ tvůrce knihy Africké
pohádky – ilustrátora Davida Böhma a jeho sestru Terezii Imlaufovou, kteří dětem tuto komiksovým způsobem zpracovanou knihu představili
a přečetli z ní ukázky. Zároveň si děti důkladně
prohlédly naši sice miniaturní, ale milou žákovskou knihovnu, kterou již mnoho z nich aktivně
využívá. Cílem celé akce je vzbudit v dnešní
přetechnizované době zájem o čtení a knihu
jako takovou. Doufáme, že se „Večer s Andersenem“ vydařil a stane se na naší škole tradicí.
Velké poděkování za organizaci večera patří
paní učitelce Zhoufové a Barákové.
• Školní úspěchy – krajské kolo Olympiády
v anglickém jazyce: Jonáš Verner páté místo
ze 14 soutěžících, krajské kolo Matematické

olympiády 13.–14. místo z 33 soutěžících Tomáš Rendl. Ve vybíjené 5. tříd okresního kola
získali 2. místo jak chlapci, tak i dívky, volejbal
devátých tříd: chlapci – 2. místo.
• Přímo ve škole proběhly dvě vědomostní
soutěže. Koncem března Matematický klokan,
které se zúčastnili všichni žáci od druhých po
deváté třídy. Soutěž je dělena do několika kategorií. Pro nejmenší, Cvrček, získala plný počet
bodů Kateřina Capková ze 3. B, v kategorii Klokánek byl nejlepší v okrese Jan Hřebec. Druhou vědomostní soutěží byla Matematická olympiáda. V okresním kole se sešlo přesně třicet
matematických nadšenců ze šestých, sedmých
a osmých tříd, kteří nejprve museli vyřešit nelehké úlohy domácího kola. Z našich zabodovali
žáci Vratislav Šustr a Tomáš Hřebec z 8. A.
• Ve školní družině se celý březen všichni připravovali na soutěž „Družina hledá talent“. Tato
celodružinová soutěž proběhla ve čtvrtek 29. 3.
2012. Předváděly se nacvičené scénky a vyrobené karnevalové klobouky. Za své vystoupení
a práci dostaly všechny děti odměny
a zatancovaly si na diskotéce.
• Využili jsme nabídky Hradeckého divadélka
pro školy a objednali do školy představení Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance
až po realismus, které žáky II. stupně zábavnou

Co připravuje
Model klub
Černošice
Sdružení S dětmi a pro děti společně s Model klubem Černošice připravují spoustu akcí.
Přijďte se také pobavit.
Co vás čeká:
• v současné době bojují naši mladí modeláři
na krajských přeborech o postup na Mistrovství ČR volných kategorií mládeže, které
je pořádáno po prázdninách v září;
• v sobotu 12. května pořádáme ve škole v Mokropsech tradiční jarní soutěž
(30. ročník) stavitelů plastikových modelů
s možností prohlídky plastikových modelů
pro všechny zájemce;
• na neděli 20. května připravujeme na zimním stadionu v Černošicích tradiční polétání
s halovými modely se speciálními kategoriemi i pro příchozí děti, rodiče, prarodiče
všeho věku, modely dětem zapůjčíme;
• 29. května – 3. června připravujeme turistický zájezd na Šumavu, Lipensko, Přední
Výtoň, zájemce ještě můžeme vzít s sebou;
• 15. a 16. června pořádáme na zimním stadionu v Černošicích Mistrovství ČR v halové
leteckomodelářské kategorii P3;
• 9.–27. července v Černošicích je připraven
31. letní tábor. Mnohé děti naše oblíbené
tábory znají, můžeme ještě přijmout mladé
zájemce.
Zájemcům poskytneme podrobnější informace na tel.: 605 545 615 nebo mailem:
L.apeltauer@volny.cz.
Lumír Apeltauer
sdružení S dětmi a pro děti Černošice

formou seznámilo s díly významných světových
dramatiků. Pro I. stupeň uvedlo pohádku Zrzečka s ekologickou tematikou.
• 4. A, 4. D a 2. B byly na škole v přírodě v Hrachově u Příbrami.
• Připravujeme se na oslavy 110. výročí vzniku
školy v Černošicích v ulici Komenského, které
proběhnou 7. června 2012.
• Zúčastnili jsme se projektu „Šance“. V rámci
veřejné sbírky pomáhá tento projekt sexuálně
zneužívaným dětem a mládeži.
• 18. dubna proběhla Pedagogická rada, která
zhodnotila uplynulé čtvrtletí. V žákovských knížkách byli rodiče upozorněni na případný zhoršený prospěch dětí.
• Na začátku měsíce dubna se žáci 8. a 9. tříd
zúčastnili přednášky vzdělávací agentury dr.
Petra Kováře, která byla zaměřena na sexuální
výchovu a osvětu (zodpovědné chování, reprodukční zdraví, plánované rodičovství).
• Pro 3., 5., 6. a 7. třídy jsme v dubnu odstartovali blok prevence sociálně patologických jevů.
Využili jsme nabídky Linky bezpečí zapojit se do
projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“ a pozvali
lektory, kteří si pro děti připravili na předem zvolené téma interaktivní program. Projekt bude ve
škole realizován do května.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele školy
17

z města a okolí

JAZZ ČERNOŠICE 2012
pokračování ze str. 1

Těšit se můžete i na vystoupení světoznámého
hudebníka Laca Déczi, který říká, že: „slovo jazz
už dal pryč, protože se to stalo strašně nebezpečným slovem, speciálně v Evropě, kde si jazz
představují jako něco intelektuálního a snobského. Ono to tak většinou taky v Evropě je, zatímco
v Americe jazz znamená, že to jede jako hovado“.
Z místní scény
Vedle těchto hvězd se na pódiích Jazz festivalu
objeví i Dech Band, F Holky či Black Notes ZUŠ
Černošice, stálice místní jazzové scény Milan
Čejka se svojí kapelou, dětské pěvecké sbory
Chorus Angelus, E.I.T. Voices nebo Mifun spolu
s mezinárodně obsazeným Steak House Orchestra (electro indie rock jazz band) s takovými legendami v zádech, jako je třeba saxofonista Vratislav
Brabenec (The Plastic Poeple of the Universe)
atd. Notorické sledovače televizních soutěží jistě potěší vystoupení Sisi Fehérové, která na našem festivalu zazářila již loni, ne toliko však letos
v očích rapera Rytmuse v TV soutěži Hlas Československa, což ovšem zcela nic nevypovídá o hudebních kvalitách interpreta, ale spíše o kvalitě
ega zmíněného pana sudího. To už je ovšem jiná
písnička.
Středa 23. 5.
17.00 hod – Centrum Vráž (Open Air)
ZUŠ Černošice
Dech Band
Kouzelnice
Black Notes
F Holky
19.00 hod – Centrum Vráž (Jazzový stan)
Free Jazz Jam Session
19.00 hod – Restaurace U Mlynáře a Libuše
Milan Čejka Jazz Band
18.00 hod – Club Kino
Mifun and Steakhouse Orchestra
19.30 hod – Club Kino
Columbella
21.00 hod – Club Kino
E.I.T. Voices
Čtvrtek 24. 5.
10.00 hod – Club Kino (1. koncert pro školy)

Výlet do Českého
Krumlova
Zahrádkáři z ČSZ v Černošicích oznamují, že
zájezd do Českého Krumlova bude 13. června 2012 (ve středu) s odjezdem v 7 hodin od
samoobsluhy na Vráži a obvyklými zastávkami
v Mokropsech a Černošicích. Cena zájezdu
je 350 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel.
č. 311 225 005 u paní Tůmové.
Milan Boháč

-- Černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie
navštívil kardinál Dominik Duka.
Sloužil zde nedělení mši sv., spojenou
se žehnáním nového obětního stolu. --
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Moderuje Jana Koubková
Po loňských zkušenostech jsme k moderování dvou hlavních večerů přizvali opět jednu
z nejvýraznějších jazzových osobností, Janu
Koubkovou, která nejenom že o jazzu „ví svoje“, ale černošický festival má především ráda
a my zase máme rádi ji. Navíc slíbila, že letos
bude její účes absolutně rudý. Bzzzzzzz …
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že letošní ročník bude opět zážitkem, na který se
jen tak nezapomíná.
Za projevenou finanční podporu děkujeme
městu Černošice, všem sponzorům, jejichž
příspěvku si nesmírně vážíme, odboru kultury města Černošice za organizační pomoc
a všem, kteří se zcela nezištně na přípravě festivalu podílejí.
Celotýdenní, nebo denní vstupenky na jednotlivé koncerty bude možno zakoupit v předprodeji v Club Kinu od 1. 5. 2012. Kompletní
program a veškeré další informace naleznete
na festivalových webových stránkách www.jazzcernosice.cz.
Za Občanské sdružení Jazz Černošice
Michal Strejček

11.00 hod – Club Kino (2. koncert pro školy)
Big Band Milana Svobody Voš Kjj
16.00 hod – Centrum Vráž (Open Air)
Chorus Angelus
17.00 hod – Centrum Vráž (Open Air)
Školní Big Band ZUŠ Biskupská
20.00 hod – Centrum Vráž (Jazzový stan)
After Jazz party
20.00 hod – Club Kino
Milan Svoboda Quartet
Pátek 25. 5.
16.30 hod – Centrum Vráž (Open Air)
Sisa Fehérová & Quartet (Sk)
17.30 hod – Centrum Vráž (Open Air)
The Dixieland Messengers Praha
19.00 hod – Club Kino
Golden Big Band and Peter Lipa (Sk)
20.00 hod – Club Kino
Sisa Fehérová & Quartet (Sk)

FOTO: os Jazz Černošice

-- Erika Fečová --

21.00 hod – Club Kino
Michal Gera Band
22.00 hod – Club Kino
Erika Fečová
Sobota 26. 5.
10.00 hod – Restaurace Bolleta
(Jazzová snídaně)
Martina Talpová and Band
19.00 hod – Club Kino
Laco Déczi (USA)
20.00 hod – Club Kino
Vít Švec Trio
21.00 hod – Club Kino
Zdeněk Bína a Jan Urbanec
22.00 hod – Club Kino
Melanie Scholtz (JAR)
Neděle 27. 5.
20.00 hod – Club Kino
Iva Bittová
FOTO: Martina Řehořová
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Zprávy
ze Sokola
Valná hromada
Poslední březnový pátek se konala v Club Kinu
valná hromada TJ Sokol Černošice. Zhodnotili
jsme rok 2011, seznámili účastníky s řadou akcí,
které TJ pořádala v průběhu celého roku pro děti
i pro dospělé. Podali jsme zprávu o hospodaření za rok 2011 a schválili rozpočet na rok 2012,
včetně výše členských příspěvků. Velmi nás potěšilo, že se naší valné hromady zúčastnil kromě
starosty župy Jungmannovy bratra Josefa Cmírala, který bývá u nás již tradičním hostem, také
pan starosta Černošic Filip Kořínek a členka rady
města paní Lenka Kalousková. Veškeré budoucí
aktivity Sokola jsou nyní zaměřeny na oslavy 150.
výročí založení Sokola a na XV. Všesokolský slet
včetně nácviku sletových skladeb.
XV. Všesokolský slet se blíží
Vyvrcholením oslav 150. výročí založení Sokola bude XV. Všesokolský slet, který se uskuteční
první týden v červenci. K této významné události
se sjedou do Prahy cvičenci z celé republiky (přibližně 10 000) i z ciziny. Cvičenci z ciziny budou
mít na sletu samostatné skladby (Sokol na Slovensku a dvě skladby připravují v Dánsku) a řada
sokolů ze zahraničí se zapojí do skladeb, které
nacvičujeme v České republice. Zahraniční sokolové posílí zejména skladby pro dospělé ženy,
muže, a především skladbu pro seniory – Jen pro
ten dnešní den.

Slet začíná v neděli 1. července slavnostním
průvodem Prahou. Průvod povede z Václavského náměstí kolem Národního divadla po nábřeží
a přes Palachovo náměstí na Staroměstské náměstí, kde bude slet zahájen.
Hlavní sletová vystoupení budou na stadionu Synot Tip Aréna ve Vršovicích. Cvičenci se
představí ve dvou programových blocích. První
programový blok, večerní, se uskuteční 5. 7. od
21 hodin za umělého osvětlení, v tomto programu vystoupí kromě našich cvičenců i zahraniční
účastníci. Program doplní též některé skladby, které budou zařazeny v obou programech.
Druhý programový blok bude mít národní charakter, bude 6. 7. od 14 hodin. Zde diváci uvidí
i tři skladby nejmladších cvičenců, rodičů a dětí
a předškoláků a skladbu Ať žijí duchové, kde budou společně vystupovat rodiče, nejmladší děti
a mladší žactvo. Kromě skladeb ČOS a skladeb
zahraničních účastníků vystoupí na sletu též partnerská organizace (Asociace sportu pro všechny) se dvěma skladbami.
Slet ovšem nejsou jen hromadná vystoupení.
3. 7. bude v Tesla Aréně vystoupení s názvem
Sokol Gala. Během celého týdne budou probíhat na různých místech Prahy pódiová vystoupení
a také představení sokolských divadelních souborů i loutkových scén. Program je velmi bohatý
a určitě bude na co se dívat.
Župní slet v Komárově
Předzvěstí XV. Všesokolského sletu jsou župní
a oblastní slety. Župa Jungmannova bude mít svůj
slet v Komárově u Hořovic v sobotu 9. 6. 2012.
Z naší jednoty tam vystoupí cvičenci ve třech sletových skladbách. Nejmladší cvičenci ve skladbě
pro rodiče a děti Muzikantova písnička, ti trochu

starší, předškoláci a prvňáci ve skladbě Člověče
nezlob se a nejstarší věková kategorie – senioři
(v Černošicích pouze seniorky) ve skladbě Jen
pro ten dnešní den. I když do Komárova je poněkud obtížnější doprava, nenechte si ujít příležitost
se tam přijet podívat. Komárov má velice pěkný
areál, kde se slet bude konat, bude také průvod
Komárovem a i okolí na okraji Brd stojí za návštěvu. Cvičence do Komárova poveze z Černošic
objednaný autobus. Počítáme s tím, že případná
volná místa by mohli obsadit starší členové naší
jednoty.
Vstupenky na slet budou k dispozice v síti Ticketpro a přímo v Edenu v pokladnách ve dnech
konání sletových vystoupení. Ceny vstupného: na
hlavní tribunu 200 Kč/osoba, na ostatní tribuny
150 Kč/osoba. Při koupi vstupenek na oba programy najednou: hlavní tribuna 350 Kč, ostatní
tribuny 250 Kč. Prodej vstupenek po 28. 4.
2012.
Podrobnější informace o sletu najdete na internetu, povšimněte si také vývěsní skříňky Sokol
Černošice u nádraží v Černošicích. Přijďte prožít radostnou atmosféru setkání sokolů na sletu!
Uvidíte, že Sokol má i dnes co nabídnout.
Hana Fořtová

Sletová akademie
Tělocvičná Jednota Sokol Černošice pořádá
Sletovou akademii 2. června 2012 konanou
u příležitosti 150. výročí založení Sokola. Na
hřišti s umělým povrchem představíme tři sletové skladby, které u nás nacvičujeme, dále
vystoupí další cvičenci naší jednoty i hosté. Začínáme v 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
2x FOTO: Martina Řehořová

-- Takhle vypadal Sokolský slet v roce 2006. --

Výlet pro seniory do Tábora a Písku
Ve čtvrtek 31. května 2012 pořádá odbor Dům s pečovatelskou službou letošní
první výlet pro seniory. Tentokrát se podíváme do historického města Tábor, kde
bude možnost navštívit Husitské muzeum s podzemními chodbami, Bechyňskou
bránu, věž Kotnov nebo expozici Táborský poklad. Město Tábor ale nabízí také
přírodní zajímavosti, mezi které patří vodní nádrž Jordán či botanická zahrada. Při
zpáteční cestě navštívíme město Písek, kde naším cílem bude nejstarší kamenný
most v Čechách.
Odjezd autobusu je v 7.45 z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou,
poté pojedeme po trase „okružní linky“ č. 415 a bude tedy možné přistoupit na
zastávkách Vráž, samoobsluha; Vráž, u transformátoru; Slunečná; U Kamenného
mostu; Mokropsy, železniční zastávka; Dr. Janského a u nádraží v Černošicích.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace míst je výhradně u pana Miroslava Strejčka v DPS nebo na tel. čísle
725 388 564, případně u paní Miškové na tel. čísle 251 177 562.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru Dům s pečovatelskou službou

Na stadion
s kolečkovými bruslemi
Provoz ledové plochy na zimním stadionu skončil 15. dubna, kdy
zde byl odehrán 8. ročník okresního turnaje „Jiří Herverta“. Letos však tímto dnem stadion své brány nezavírá. Nově se totiž
připravuje i letní provoz. Bruslit se ovšem nebude na klasických
bruslích, ale na těch kolečkových.
Skupiny si mohou plochu pronajmout od pondělí do pátku,
vždy v době od 17 do 22 hodin. Cena pronájmu je 600 korun
za hodinu.
Dále bude v květnu a červnu probíhat VEŘEJNÉ BRUSLENÍ,
vždy v pátek od 18.45 do 20.45. Cena je 30 korun za osobu,
děti do 6 let zdarma. Začínáme 4. května.
Martin Jůzek
SK Černošice
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z města a okolí

Tipy na volný čas pro seniory
Akce, které probíhají v Domě s pečovatelskou službou, nejsou určeny jen pro jeho
obyvatele, ale i pro širokou veřejnost. Nabídka je velmi pestrá.
Klub důchodců
Tak třeba každé pondělí od 14 hodin probíhá
ve společenské místnosti Klub důchodců. Zde
se schází senioři, kteří mají zájem posedět a popovídat si při kávě se zákuskem. Setkáte se tu
jistě se známými, se kterými si budete mít co říci.
Příjemnou změnou jsou občasné oslavy narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami sobě.
A to je naším přáním – žít, a stárnout aktivně a pohodově. Kontaktní osoba Jiřina Pomahačová, tel.
251 177 539.
Univerzita 3. věku
Sudé úterky od 14 hodin již 2. rokem patří Virtuální univerzitě 3. věku. Virtuální výuka je určena
především pro vzdělávání seniorů v regionech,
kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční formou v sídlech
vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní
a časové důvody, finanční náročnost na dopravu
apod.). Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší
výhodou virtuálních kurzů.
V našem středisku DPS Černošice máme za
sebou přednášky z Astronomie, Lesnictví, Pěstování léčivých a jedlých hub a Myslivost. Na zimní
semestr připravujeme Kouzelnou geometri, kde

se v přednáškách vydáme od výrazných tvarů
přes poohlédnutí po starších stavebních technikách ke geometrii moderní architektury a na závěr
se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tvarů je
nevyčerpatelná. Cena kurzu činí 300 Kč.
Hudební kavárna
Druhá středa v měsíci patří Hudební kavárně
pro seniory, která své dveře otevírá ve 14 hodin.
K poslechu a na přání nám hraje oblíbené skladby p. Mach. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí
je možnost objednání kávy, čaje a různých pochutin u našich zaměstnanců DPS. Pro zájemce
z města rádi zajistíme dovoz i odvoz z akce.
Další nejbližší setkání: 9. 5. 2012 a 13. 6. 2012.
Turnaj v bowlingu
Novinkou jsou potom turnaje v bowlingu. Konají se každý první čtvrtek v měsíci od 15 hodin
ve sportovním areálu ve Všenorech. Dopravu samozřejmě zajišťujeme.
Samotný turnaj v bowlingu je plánován vždy na
1,5 hodiny a poté posedíme v restauraci, kde si
zhodnotíme naše výkony u sklenice piva a výborného nakládaného hermelínu. Rezervace míst
a podrobnější informace vám poskytne paní Matějáková na tel. 725 923 777.

Výstava dětských kreseb
V Modrém domečku až do 5. června můžete obdivovat práce dětí z výtvarné soutěže Kaňka do pohádky.
Již 4. ročníku této regionální soutěže se
zúčastnilo 12 škol v regionu Dolní Berounka.
Děti soutěžily ve 4. kategoriích. Abstraktního
zadání, jakým Kaňka do pohádky jistě byla,
se zhostily velmi statečně a s vtipem. Některé
děti z obřích kaněk vytvořily roztodivné tvory,

malovaly komiksy nebo sešily přímo celý atlas kaňek. Všem výhercům, kteří byli na
vernisáži oceněni, srdečně gratulujeme!
A Vás ostatní zveme – přijďte se podívat!
Fantazií a barvami obrázky jen hýří. (Modrý
domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3
v Řevnicích).
Šárka Hašková
OS Náruč

Kočárková Rallye
TAM TAM Mraveniště srdečně zve na

Chodecký Závod Kočárků neJen pro Tatínky
v sobotu 26. května 2012
Čas srazu: 9.00 hod.
Start: křižovatka ul. Říční a Z. Lhoty
Cíl: ul. Z. Lhoty u vlakového nádraží Černošice
Vyhlášení vítězů: zahrada u Sokolovny (Fügnerova ul.)
Dětské i dospělácké kostýmy a podobné recese vítány a odměňovány!
Závodit mohou rodiče s dětmi v kočárku či na trakaři
a děti s vlastními kočárky.
Podmínkou účasti je registrace do 20. 5. na emailu:
zavodkocarku@email.cz
V případě špatného počasí se program přesune do Sokolovny.
Na zahradě Sokolovny budou od 10.00 do 12 hod. probíhat
soutěže rodinných týmů, dílničky a ukázka hasičské
techniky.
(registrace není nutná)
Z tohoto důvodu bude uzavřena ul. Zdeňka Lhoty v daný den 26. 5. v čase od 9.00 do 11.30 h mezi
křižovatkami s ul. Kazínskou a Říční (vyjma těchto křižovatek).
Děkujeme za pochopení!!!
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Další akce
V našem domě však probíhají i mnohé další
akce. Například přednášky na téma první pomoc,
které pořádá o. s. Helpík. Nepravidelně se zde
scházejí Aktivní senioři a každou druhou a čtvrtou
neděli zde pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické bohoslužebná setkání.
Příležitostně zde probíhají i další akce pro veřejnost. Najdete je v nové rubrice „Akce pro veřejnost“ na webových stránkách pečovatelského
domu, www.dpscernosice.estranky.cz.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru Dům s pečovatelskou službou
tel.: 725 388 564
FOTO: MěÚ Černošice, Miroslav Strejček

-- Každý první čtvrtek v měsíci
se hraje bowling. --

Městský úřad Černošice
organizuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
 Domácích potřeb – nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
 Přikrývek, polštářů a dek
 Obuvi – veškerou nepoškozenou a spárovanou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírku organizujeme pro
občanské sdružení Diakonie Broumov,
které poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na: www.diakoniebroumov.org
Sbírka se uskuteční:
dne: 8. 6. 2012 čas: 14.00–18.00
místo: zasedací místnost v budově Městského
úřadu, Riegrova 1209 a současně Hasičská stanice
Mokropsy
dne: 9. 6. 2012 čas: 8.00–14.00
místo: Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Obuv prosíme spárovat – svázat tkaničkami nebo
gumičkami
Děkujeme za Vaši pomoc.

kultura

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
13. 5.
17. 5.
23.–27. 5.
26. 5.
30. 5.
1. 6.

Májové slavnosti
Baroko a duchovno – audiovizuální přednáška o. s. ProKultura
Jazz Černošice 2012 – 7. ročník jazzového festivalu
Kočárková Rallye
Houslovo-klavírní recitál Dany Kláskové a Kateřiny Košťálové
Noc kostelů

2. 6.
2. 6.

Sletová akademie
Královský průvod aneb historický dětský den

5. 5.
11.–12. 5.
26. 5.
1.–2. 6.
1.–31. 5.

Velké radotínské rodeo
Radotínská Radost – Divadelní festival v rámci Radotínského pábení 2012
Velký dětský den – akce pro děti v rámci Radotínského pábení 2012
Noc na Karlštejně – divadelní představení
CHKO – Český kras – 40 let – výstava o přírodním bohatství Českého krasu

14.00–18.00, Masopustní náměstí
17.30, sál ZUŠ, Střední ul.
9.00, křižovatka ulic Říční a Zd. Lhoty
19.00, sál ZUŠ, Střední ul.
19.00–23.00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.00, v areálu Sokolovny
14.00, areál Parku Berounka
vedle betonárny

v okolí

Májové slavnosti plné tance a dobrého vína
Letošní májové slavnosti budou již osmými,
které město pořádá, a již podruhé budou plné
gurmánských překvapení. Organizátoři pro
vás letos připravili prezentaci a košt vín, sýrů
a pekařských výrobků. K dobré muzice a tanci patří totiž dobré jídlo a pití již odpradávna.
Neváhejte a přijďte zakusit různé druhy vín

areál říčních lázní v Radotíně
Kulturní středisko v domě U Koruny
areál říčních lázní v Radotíně
20.30, zámek Dobřichovice
Hrad Karlštejn, podloubí Císařského
paláce, vstup zdarma
Foto: Ivan Látal

a regionální speciality na jarních slavnostech
květů a muziky.
Připraven je samozřejmě i bohatý kulturní
program. Novinkou letošního ročníku bude
vystoupení dětí ze zdejších mateřských a základních škol. Přijďte se v neděli 13. května
pobavit i vy. Začíná se ve 14 hodin.

FOTO: MěÚ Černošice

-- M. Šlesingerová jako malířka
a zde modelka Suzanne Valadon
a H. Bláhová jako malíř Toulouse Lautrec
oživují scénkami přednášku. --

Baroko a duchovno
Další z cyklu audiovizuálních přednášek
proběhne ve čtvrtek 17. 5. v 17.30 hodin
v sále ZUŠ ve Střední 403. Tentokrát to
bude na téma Baroko a duchovno.

-- Májové slavnosti slibují dobrou zábavu. --

Program:
14.00...... ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU A PREZENTACE VÍN
14.00...... TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
15.00...... PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky
15.10....... SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (starosta...), slavnostní otevření májového vína
15.15....... Vystoupení černošických dětí MŠ Topolská, MŠ Vápenice, o. s. Jeden strom a ZŠ
15.45...... VALAŠSKÝ VOJVODA, Kozlovice
16.20...... FURIANT, Malá Bělá
16.50...... KLÍČEK, Řevnice
17.15....... KOMINÍČEK, Malá Bělá
17.35....... PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00...... DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek
Pavel Blaženín, odbor kultury

Přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková
a Michaela Šlesingerová se budou věnovat barokním uměleckým památkám souvisejícím s duchovnem – barokní kostely, kapličky, křížové
cesty, poutní místa. Posluchači se opět mohou
těšit na uvádění v rolích a divadelní scénku související s tématem.
Celá přednáška je promítána, hudební ukázky jsou taktéž doprovázeny projekcí uměleckých
artefaktů. Je určena všem milovníkům umění.
Trvá 60 minut. Pro děti a mládež máme připravenou soutěž a malé ocenění.
Děkujeme našim podporovatelům – městu
Černošice, nadaci Preciosa a ZUŠ Černošice.
Těší se na vás pedagogové ZUŠ Černošice,
organizátoři z občanského sdružení ProKultura
a dále sdružení Rodiče dětem – Černošice.
občanské sdružení ProKultura a ZUŠ Černošice
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kultura
FOTO: archiv D. Kláskové

Pramínek z černošické ZUŠ
zvítězil v kraji zdejším
Hlediště Salesiánského divadla se zaplnilo a tanec začíná. Z tištěného programu se
dozvídám, že se na pódiu objeví na dvacet souborů z celého Středočeského kraje.
Děti a mladí tanečníci z Roztok, Rakovníka, Sedlčan, Mělníka, Benátek, Řevnic, Poděbrad, Nymburka i Kolína a dalších měst, která mají to štěstí, že v řadách základních
uměleckých škol našla pedagogy i děti milující tanec.

-- Dana Klásková a Kateřina Košťálová --

Komorní koncert
Ve středu 30. května čeká příznivce vážné
hudby příjemný zážitek. V 19 hodin totiž v sále
ZUŠ v Černošicích proběhne houslovo-klavírní recitál Dany Kláskové a Kateřiny Košťálové.
Uslyšíte díla J. Svendsena, P. de Sarasateho,
L. van Beethovena a C. Francka.
Toto velmi perspektivní duo bylo založeno
v roce 2009. Dana Klásková studovala housle na
konzervatoři v Českých Budějovicích a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Kateřina Košťálová
pokračovala po maturitě na hudební větvi Gymnázia Jana Nerudy ve studiu klavíru na AMU v Praze.
Obě mladé interpretky pravidelně navštěvují různé
mistrovské kurzy. Jejich hra se vyznačuje hlubokým, vřelým projevem a krásným zvukem.
Vstupné 100 Kč, mládež a důchodci 60 Kč.
Koncert pořádá město Černošice.
Pavel Blaženín

Jakub Zahradník:
klavírní recitál
Jakub Zahradník, skladatel a klavírní improvizátor se vrací po několika létech opět do Černošic, aby zde předvedl, kam se za uplynulé
roky umělecky posunul. Naposledy tu hrál
s Pavlou Kapitánovou, pro niž psal šansony,
ale která zemřela v létě 2007 při automobilové
nehodě. Od té doby se vrhl na klavírní improvizace zachycené na několika CD, vydal také
knihu s cédéčkem nazvanou FORTE nebo
PIANO? Ta pojednává v ukázkách o 15 historických klavírech, na které nejen nahrával,
ale měl je dokonce zapůjčené asi rok doma!
Kniha, jakož i některá CD budou na koncertě
ke koupi.
Kromě klavírních vystoupení se tato mnohotvárná osobnost věnuje koncertování s vlastní
skupinou, dramaturgii literárních večerů, kabaretu a hraní s klavírním crazy triem nazvaným Pianosaurus. Jakub Zahradník se jako
vystudovaný skladatel věnuje také kompozici
vážné hudby, jak o tom svědčí vokální mše
Missa Egrensis nebo cyklus dětských sborů
Otazníky z poslední doby.
Mnohem více se toho o něm dozvíte na
jeho internetových stránkách www.jakubzahradnik.com a řadu videí přibližujících jeho
krásnou hudbu najdete na YouTube.
Recitál Jakuba Zahradníka v ZUŠ v Černošicích se koná v úterý 19. června od 20
hodin. Vstupné je 100 Kč. Pro děti, studenty
a důchodce vstupné pouze 80 korun.
Pavel Blaženín
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k vnímání lidových tanců a poezie v harmonické
Krajská přehlídka tanečního oboru základních
symbióze s tradicí dávných časů. Každé vystouuměleckých škol, která se konala 13. dubna
pení souboru se podobá nahlédnutí do truhlice
v Kobylisích a jejíž organizace se ujala ZUŠ Čerplné vzácných krajek. Odborná porota, stejně
nošice, je dalším krokem na pouti k celostátníjako publikum, tuto jemnost prožitku rozpoznala
mu klání. Soutěžící soubory jsou rozděleny do
a výkon Pramínku ocenila nejvyšším ohodnocepěti kategorií podle věku a druhu tance.
ním, a to rovnou třemi diplomy: za hudební doPřehlídka tanečních inscenací trvá až do večera. Výběr tématu, hudby, kostýmů, zvládnutí provod, za poučený přístup k folklórním tradicím
a za přesvědčivý taneční projev.
techniky, výtvarná koncepce a choreografie paZákladní umělecká škola v Černošicích je
tří k hlavním kritériím, podle kterých poskládá
díky úspěchu tanečního oboru navržena do
pětičlenná porota obraz vítěze. Při tančení na
soutěže celostátního kola v Kroměříži. O účaspódiu nechybí pohádky, dětské hrátky, lidové
zvyky ani expresivní a vtipné kompozice součas- ti v něm však nerozhodne zvládnutí tanečních
kroků, ale počty účastníků ze všech ostatních
ného tance či uchopení křehkého nitra člověka
krajů. Dnešní úspěch je velkou radostí pro nás
v protikladech současného světa. Vedle obdipro všechny.
vu choreografií, které tanečníkům předepisují
zvládnutí náročné techniky, jakou je tanec na
Milena Kozáková
baletních špičkách, můžeme tiše i bouřlivě proodbor kultury
jevit náklonnost k mladým
FOTO: MěÚ Černošice
tanečníkům, jejichž láska
k tanci je prozradí při každém pohybu.
Výběr hudby pestrost
dnešního dne ještě násobí. Čajkovskij, Bach a Gershwin tu sdílí sál se Skoumalem, Pavlicou, Ebenem
či Václavem Polívkou. Jeho
úpravy lidových písní, které
jsou nedílnou součástí inscenací černošického folklórního souboru Pramínek,
dotváří charakteristický rukopis tvorby paní Mgr. Marcely Látalové. Díky dlouholeté trpělivé práci na půdě
základní umělecké školy
a odborným zkušenostem
-- Vystoupení Pramínku ocenila porota nejvyšším ohodnocením. -přivedla své svěřenkyně

Královský průvod v Černošicích
aneb historický dětský den
FOTO: MěÚ Černošice

-- I letos nás při své cestě na Karlštejn
navštíví císař. --

V sobotu 2. června projede Černošicemi
královský průvod. Naše město císaře přivítá
v areálu Parku Berounka v Radotínské
ulici vedle betonárny, kde bude pro vás od
14 hodin připraven bohatý doprovodný program. Můžete se těšit na umění společnosti
historických aktivit, Nevers, E.I.T. Voices
naše Skauty a Sokoly. Vyvrcholením celého
programu bude přivítání královského průvodu
a vystoupení císařské gardy v podání místní
skupiny historického šermu Alotrium. Bližší
informace a program bude zveřejněn později
na plakátech a na internetu.
Pavel Blaženín, odbor kultury

kultura

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BARNES, Julian: Vědomí konce – kniha je silným a stylisticky vytříbeným
příběhem paměti, historie, stárnutí a zodpovědnosti;
BERRY, Steve: Jeffersonova šifra – rukou vraha zemřeli čtyři američtí prezidenti. Došlo k tomu v různých dobách a za rozdílných okolností. Co když
za vším stojí jistá pasáž americké ústavy, o níž nemá téměř nikdo tušení?
Odpovědi na tyto otázky se snaží najít bývalý agent ministerstva spravedlnosti
Cotton Malone;
CLEM, Bill: Dokonalá past – román z lékařského prostředí;
EMINGEROVÁ, Dana: In flagranti – slasti a strasti nevěrníků;
ERSKINE, Barbara: Úkryt před světem – historický román;
HOAG, Tami: Hlubší než hrob – detektivní román;
KESSLER, Leo: Oheň na západě – válečný román;
MAYES, Frances: Pod toskánským sluncem – americká autorka líčí ve
své mimořádně úspěšné knize strasti, jež jí a jejím blízkým přineslo rozhodnutí zakoupit opuštěnou usedlost na toskánském venkově a pustit se do její
opravy;
PANCOL, Katherine: Žluté oči krokodýlů – evropský bestseler, přeloženo
do více než 20 jazyků a prodáno přes milion výtisků. Postavy románu jsou
plné života, čelí různým potížím, někdy padnou, ale vždy se znovu postaví. Je
to pozitivní román, ukazuje hrdiny při hledání lásky i hledání sebe sama;
PATTERSON, James: Pátý jezdec – detektivní thriller;
ROBERTS, Nora: Srdce oceánu – román pro ženy.
Naučná literatura:
EATON, Jan: Háčkování – kniha představuje základní postupy i složitější
techniky háčkování, vše doplněno názornými fotografiemi;
Figurky z větviček – nejkrásnější materiály nám přináší sama příroda. Z větví
a větviček si můžete vyrobit vtipné figurky a dekorace;
HART, Liddel B. H.: Historie první světové války – příčiny, průběh a důsledky prvního globálního válečného konfliktu moderních světových dějin;
KENNEDY, David Daniel: Feng – šuej tipy pro lepší život – kniha vám
pomůže napravit nesoulad a nerovnováhu ve vašem životě a přivábit změny
a zlepšení, po nichž toužíte;
KOUTEK, Tomáš: Křížem krážem zemí českou – netradiční průvodce po
architektonických krásách Čech;
OMIDVAR, Mithra: Sicílie a Liparské ostrovy – průvodce představuje
50 vybraných pěších tras po pobřeží a horách Sicílie a Liparských ostrovů;
STANFIELD, Lesley: Tradiční a netradiční pletení – názorný průvodce
základními i složitějšími vzory a technikami.

Březen v městské knihovně
První jarní měsíc byl již tradičně v knihovně věnován knihám, čtení
a hlavně čtenářům. 17 návštěvníků knihovny využilo možnosti přihlásit
se do knihovny zdarma, pár zapomnětlivých čtenářů vrátilo knihy bez
poplatku za upomínky a dva senioři zasedli poprvé k počítači.
Byli vyhlášeni největší čtenáři v dětském i dospělém oddělení. Doufáme, že naše knižní odměna je potěšila.
Středu 14. 3. a čtvrtek 15. 3. jsme věnovali našim nejmenším hostům a připravili pro ně omalovánkový a lízátkový den.
Ve čtvrtek 29. 3. přišla třetí třída s paní učitelkou Lehnertovou. Protože knihovnu navštívili několikrát a jsou tu už jako doma, zaměřili jsme
se na život spisovatele Karla Maye, na hlavního hrdinu jeho románů
Vinnetoua a na život indiánů vůbec.
Rozloučili jsme se malým vědomostním kvízem a vylosovaní výherci
se mohli těšit z drobných dárků. Děkujeme všem za návštěvu a přejeme hodně příjemně strávených chvil nad knihami z naší knihovny.
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže: Co tu roste a kvete
Děkujeme všem za krásné obrázky. Vítězi naší soutěže jsou: Dan
Zeman, Sofie Bednářová, Laura Trnková, Tereza Roztočilová, Jakub
Černý a Natálie Dvořáková. Gratulujeme!
Vítězná čísla knihovnické tomboly :
1.
místo – encyklopedie – číslo 79
2.
místo – dobrodružná knížka – číslo 95
3.
místo – komiks – číslo 63

Pro děti a mládež:
Nejkrásnější pohádky o psech – pohádky našich i světových autorů
o psech, pejscích a hafanech. Pro děti do 10 let;
BRYANT, Bonnie: Dívky v sedlech. Dobrý skutek – další kniha pro milovníky příběhů o koních a kamarádkách z klubu Dívek v sedle. Určeno pro
starší dívky;
HEGEROVÁ, Vendula: Dinosauři – leporelo pro nejmenší, v němž se mohou s doprovodem dinosaurů učit a opakovat si základní barvy a některé protiklady;
HORVÁTHOVÁ, Tereza: Modrý tygr – tajemný příběh plný fantazie o holčičce Johance, jejím kamarádu Matyášovi a hlavně o modrém tygru, je určen
pro děti kolem deseti let;
RIVAE, Marie: Říkanky z džungle – rytmické říkanky z prostředí džungle
seznamují s tropickými zvířaty;
ŠVARC, Josef: Jak to chodí v přístavu – leporelo.
Knížky v angličtině:
HARRIS, Thomas: The Hannibal rising (v češtině Hannibal – zrození) –
psychothriller o krutém dětství a mládí slavného kanibala Hannibala;
JAMES, P. D.: Cover her face (v češtině Zahalte jí tvář) – v knize známé autorky inspektor Dalgliesh řeší případ vraždy mladé služebné na venkovském
panském sídle nedaleko Londýna;
KESEY, Ken: One flew over the cuckoo‘s nest (v češtině Vyhoďme ho
z kola ven) – román z prostředí amerického ústavu pro duševně choré.

inzerce
Pavel Hokr ve spolupráci se Střediskem volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna a další
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně
➢ hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy
➢ první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů
HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM
TO JE, SPOMAĽ, MAMMA MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS MĚ
VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART, FALLING SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ,
HOLUBÍ DŮM, PÁTÁ, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, DÍVÁM SE DÍVÁM

MÍSTA VÝUKY: Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Lety, Všenory, Dolní
Břežany, Rudná, Hostivice, Říčany, Roztoky a další obce v okolí Prahy
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:

www.pavelhokr.cz

e-mail:info@pavelhokr.cz
tel.: 608 745 262 (Jarka Reiserová)

Lektorka s více jak dvacetiletou praxí otevírá v září 2012 kroužek

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Výuka v prostorách MaNa v Černošicích, Komenského 2018
Cena za pololetí: 2 400 Kč (1 x týdně), 3 400 Kč (2 x týdně)
Kontakt: jindra.jandurova@gmail.com, tel: 721 613 052
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Irena Šilhánková, knihovnice
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