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Boj o rekonstrukci ulice Komenského má překvapivý výsledek
Město poprvé vyzkoušelo soutěžit stavební práce elektronickou aukcí. Start
prvního klání tohoto druhu v Černošicích
se konal 9. února ve 13 hodin. Výsledná
cena za rekonstrukci ulice Komenského,
včetně dešťové kanalizace, části nového
vodovodu, chodníku a otočky pro školní
autobus, je o 44 % nižší než cena rozpočtová, což představuje 6,75 milionů korun!
Městu Černošice se podařilo uspět s žádostí
o dotaci na rekonstrukci Komenského ulice.
Hned poté se zrodil nápad vybrat zhotovitele
stavby elektronickou aukcí a ušetřit tak. Poskytovatel dotace (ROP) s touto formou soutěže
souhlasil. Soutěžila se cena za rekonstrukci Komenského ulice dle projektu, který byl součástí
žádosti o dotaci.
Současně probíhá zpracování architektonických studií prostoru kolem kostela. Na základě vítězné studie se současný projekt upraví,
případné vícenáklady, které z toho pro město
vyplynou, nejsou a nemohly být zahrnuty v nabídce zhotovitele.
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-- Elektronická aukce na stavební práce při rekonstrukci Komenského byla velmi úspěšná. --

Jak to funguje?
Zakázka na rekonstrukci ulice Komenského
byla zakázkou v tzv. otevřeném podlimitním
řízení. Zákon o veřejných zakázkách obsahuje
ustanovení, kterými se výběr dodavatelů v tomto

řízení řídí a umožňuje jejich výběr i elektronickou
aukcí. Dodavatel se vybírá ve dvou etapách.
První etapa je stejná jako u standardní veřejné
zakázky.
pokračování na str. 4

Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu 7. 3. 2012 od 19 hodin v Club Kinu.
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Proč se ulice Kladenská propadá
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Kladenská ulice získala nový povrch jen před pár lety. Přesto se
na mnoha místech stále více a více propadá. Jak je to možné?
A co s tím může dělat město?
V červenci roku 2008 město uzavřelo smlouvu o dílo na provedení stavby
„rekonstrukce ulice Kladenská“ se stavební firmou ZEPRIS, s. r. o. Rekonstrukce ulice zahrnovala i výstavbu nové stoky dešťové kanalizace téměř
v celé délce komunikace, chodníky a asfaltový povrch. Firma ZEPRIS,
s. r. o., realizovala pouze řad dešťové kanalizace. Vlastní výstavbu nové
komunikace a chodníků včetně všech konstrukčních vrstev realizovala jako
subdodavatel firma REIMO, a. s. Těsně před začátkem stavby prováděla
v Kladenské ulici stavební firma EKIS, s. r. o., pro společnost Prague Hills,
s. r. o., v úseku ulic Chebská – Táborská přípojky inženýrských sítí a napojování nových řadů v souvislosti se zasíťováním nových pozemků, přiléhajících
k tomuto úseku ulice Kladenská. Tato činnost zahrnovala i výkopy a provádění zemních prací v podloží komunikace.
Trojstranná smlouva o zárukách
Na konci rou 2008 byla mezi městem Černošice, společností Zepris,
s. r. o., a společností Reimo, a. s., uzavřena Smlouva o rozdělení odpovědnosti za vady a záruk za jakost stavebního díla, ve které je stanoveno, že firma
Zepris, s. r. o., poskytuje záruku pouze na provedenou kanalizaci a firma
Reimo, a. s., poskytuje záruku na komunikaci a chodníky v rozsahu jejich
dodávky.
Kde se stala chyba
Důvodem vzniku dalších a dalších propadlin v úseku od ulice Chebská po
ulici Školní jsou evidentně nedostatečně zhutněné zásypy výkopů, do kterých byla ukládána dešťová kanalizace, drenážní potrubí, nová splašková kanalizace a vodovod v úseku od ulice Chebské po Táborskou a v neposlední
řadě také zcela nevhodné klimatické podmínky v době pokládání asfaltových
vrstev. Tehdejší dozor města, který na stavbu dohlížel, odmítl předat stavební
firmě tzv. plán před pokládáním konstrukčních vrstev z důvodu nevhodného
počasí. Stavba byla dokončována před Vánoci roku 2008, kdy silně pršelo
a sněžilo. I přesto stavební firma konstrukční vrstvy položila a stavbu dokončila. Výsledkem je dnes stále se propadající komunikace, přestože v době
předání stavby městu nevykazovala žádné závady a stavební firmou předané
doklady o provedených statických zkouškách hutnění byly kladné.
Opakované reklamace
Vzhledem k tomu, že závady na komunikaci i na chodníku v ulici Kladenská se projevují hlavně v úseku Chebská – Táborská (kde probíhala postupně stavební činnost všech tří výše uvedených stavebních firem), bylo nutno
odpovědnost za zjištěné vady uplatnit samostatně u všech firem.
Kdo reklamace uznal a kdo ne?
Po písemném vyzvání k opravě propadlého povrchu komunikace v místech, kde prováděla firma EKIS, s. r. o., inženýrské sítě pro společnost
Prague Hills, s. r. o., byla tato reklamace uznána. Propadlá místa ve vozov-

inzerce

jarní hrnkové rostliny
a velikonoční aranžmá
Vrážská 324, Černošice
tel.: 734 206 500
po – pá 8.00 –18.00
so 8.00 –16.00
ne 9.00 –14.00

www.yveta-kvetiny.cz
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-- Nedostatečně zhutněné zásypy výkopů způsobují
další a další propady nové komunikace. --

ce zjevně nad trasou dešťové kanalizace byla reklamována u firmy Zepris,
s. r. o. Na základě provedeného místního šetření firma Zepris, s. r. o.,
tuto reklamaci také uznala. Obě firmy provedou další opravy v jarních měsících, až to počasí dovolí.
Zbývající zjištěné závady na povrchu komunikace a chodníku byly reklamovány u firmy Reimo, a. s., která písemně sdělila, že tyto reklamace neuznává. Město proto uplatnilo opakovanou reklamaci a k výzvě k odstranění
závad přidalo i několik podkladů, z nichž je zřejmé, že za závady nese odpovědnost právě společnost REIMO, a. s., neboť se jedná o propadlá místa, která nijak nesouvisejí s dešťovou kanalizací, přípojkami ani drenážním
potrubím. I na opakovanou reklamaci odpověděla firma REIMO, a. s., že ji
neuznává. Město proto zaslalo třetí a poslední výzvu uvedené firmě k odstranění závad spolu s návrhem na podání žaloby u příslušného soudu. Pokud
se tedy firma REIMO nepostaví k reklamacím čelem, bude se město svých
práv domáhat soudní cestou.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku

Jak je to s chodníky podél
Vrážské ulice
V minulých letech byla provedena výstavba některých nových chodníků
podél hlavní silnice II. třídy procházející naším městem, která nese hned
několik jmen – Radotínská, Vrážská a Dobřichovická. Tyto chodníky realizovalo město z dotačních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pozemky, na kterých se v předloňském roce realizovaly chodníky, patřily ve většině Středočeskému kraji, který je městu daruje.
Tam, kde v současné době podél silnice ještě chodníky chybí, se
s jejich výstavbou počítá. V projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí i pro stavební povolení, kterou si nechal Středočeský kraj zpracovat
pro rekonstrukci celé silnice procházející městem od železničního přejezdu až po katastrální území Dobřichovic, jsou vyprojektovány i chodníky podél silnice. Mimo jiné se jedná o chodník v úseku od křižovatky
s Karlickou ulicí k nedávno realizovanému chodníku s protihlukovou stěnou v první zatáčce po pravé straně směrem na Dobřichovice, o nový
chodník od křižovatky s ulicí V Rybníčkách k přechodu pro chodce na
úrovni ulice Jihlavská rovněž po pravé straně směrem na Dobřichovice,
od Jihlavské ulice po schodiště vedoucí do ulice Sušická po levé straně
silnice, od křižovatky s Mokropeskou ulicí až k autobusové zastávce
u Slunečné ulice po levé straně silnice směrem na Dobřichovice a od
Slunečné ulice k novému chodníku vedoucímu do ulice V Habřinách
kolem nové řadové zástavby v poslední zatáčce před Dobřichovickým
kopcem.
Zbývající chodníky, které jsou součástí projektu zpracovaného
Středočeským krajem, by měl realizovat Kraj při rekonstrukci silnice
č. II/115. Termín zahájení rekonstrukce však není městu znám a je závislý na čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku

z radnice

Jednou větou...
• Za rok 2011 Černošice nakoupily na elektronickém tržišti GEM kancelářských potřeb,
počítačového příslušenství a nábytku za
1.115.752 Kč vč. DPH.
• Zakázku na projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci cca 7 km místních komunikací
s očekávanou cenou max. 1,2 mil. Kč získala
mezi 8 konkurenty společnost CityPlan, jejíž
nabídka za 348 tis. Kč byla bezkonkurenčně
nejnižší.
• Základní škola se v rámci každoroční akce
„Ruce tleskejte“ blýskla divadelním představením o Kolumbově cestě do Ameriky.
• Zastupitelstvo na své lednové schůzi schválilo rozpočet pro rok 2012, postavený na
předpokladu poklesu daňových příjmů o dalších 3,3 % (cca –2 mil. Kč, loni již pokles
o 5 mil. Kč) a zahrnující další snížení státního
příspěvku na výkon státní správy o 5,4 mil. Kč
(loni již –4,5 mil. Kč).
• Porušený přívodní kabel u Domu s pečovatelskou službou (DPS) na konci ledna opakovaně vyhazoval proud v celé lokalitě včetně
vodojemu, takže několikrát netekla v části
města ani voda; po první opravě ale potíže
pokračovaly, i když měřicí vůz další poškození
nezjistil, a tak byl kabel provizorně nahrazen
jiným a po opadnutí mrazů bude vyměněn.
• Byla dokončena hlavní fáze čištění a terénní úpravy lužního lesa u cyklostezky před
osadou na Vírku (hrazeno z rozpočtu Povodí
Vltavy, s. p.); finální úprava přijde na řadu na
začátku jara.
• Rada schválila provedení revize rezervovaného příkonu (jističů) a distribučních sazeb
všech odběrných míst elektrické energie
všech městských objektů.

• Odpoledne v sobotu 4. února Černošicemi
projelo zatoulané Pendolino.
• Rada na doporučení výběrové komise a tajemníka úřadu vybrala na nově vytvořenou pozici vedoucího odboru Dům s pečovatelskou
službou ze čtyř kandidátů pana Miroslava
Strejčka.
• 2. února byl kvůli ledové bariéře na Berounce vyhlášen 2. povodňový stupeň.
• K hřišti, které díky sponzorskému daru letos vznikne u DPS, bude také zpřístupněn
příchod cestičkou zadem z Karlické ulice.
• České dráhy ústy náměstka generálního ředitele slíbily na mokropeské nádraží instalovat
hlasové zařízení, aby pokladní mohla informovat cestující o případném zpoždění.
• V historicky první černošické aukci na stavební práce, a to na rekonstrukci Komenského
ulice včetně vodovodu a dešťové kanalizace,
se utkalo 14 firem, včetně řady z největších
stavebních firem v ČR; cena spadla z projektového rozpočtu 15,31 mil. Kč na výsledných
8,56 mil. Kč – vítězem (k datu uzávěrky IL
neoficiálním) se stala firma STRABAG, a. s.;
z úspor ve výši 6,75 mil. Kč, což překonalo
i velmi optimistická očekávání, připadne část
vzhledem ke způsobu výpočtu dotace ROPu
Střední Čechy – čistá úspora pro nás bude
nejméně 3 miliony.
• Přestože Evropská unie zastavila České
republice tok peněz do dotačního programu
IOP pod Ministerstvem vnitra, naléhavě očekávaná platba 4,7 mil. Kč (za počítačové vybavení a nový ekonomický software v rámci
tzv. Technologického centra) má do Černošic
s několikaměsíčním zpožděním konečně dorazit.
• Interním pokynem pro Odbor dopravy byla
zavedena přísnější pravidla pro výdej regis-

Několika větami – o čem se mluví…
Internetové vysílání ze zastupitelstva
nebude…
V anketě na městském webu na otázku
„Měl(a) byste zájem sledovat zasedání zastupitelstva přes webovou kameru na internetu (cca
1x každých 4–6 týdnů, 3–4 hodiny dlouhé)?“
odpovědělo překvapivých 57 % lidí „Ano, pravidelně“, 23 % „Možná, někdy“, a 20 % „Ne“.
Byla proto provedena analýza možností videopřenosu (obrazu a zvuku) ze zasedání zastupitelstva na internet. Město nedisponuje potřebnou
technikou, muselo by ji pořídit. Stávající připojení sítě objektu Club Kina k internetu není v majetku města a pro tyto účely bohužel nepostačuje.

Konzultací s odborníky jsme dospěli k závěru,
že jednoduchá webová kamera přenášející pouze statické obrázky je pro tyto účely nevhodná.
Město Beroun, které přenosy zajišťuje ve spolupráci se společností Mediawork, investovalo do
potřebné techniky (kamery, mikrofony, mixážní
pult) asi 400 tisíc Kč. Poplatky za přenos se za
těchto podmínek (zařízení v majetku města) pohybují v relaci 10–12 tis. Kč. Jen za ukázkové
přenosy (na zapůjčeném zařízení) bychom platili
cca 15 tis. Kč za zasedání. Za těchto podmínek
bohužel původní záměr – v případě zájmu občanů přenosy zajistit – nejsme schopni zrealizovat.
Filip Kořínek
starosta

tračních značek vozidel (SPZ) na pracovišti
v Podskalské, aby se zabránilo manipulacím
a přednostnímu vydávání „VIP“ značek.
• Na černošickém nádraží zajistila na žádost
města SŽDC aspoň částečné temperování
čekárny během noci – přes den má totiž přímotop pokladní a dva najednou by elektrická
síť nádražní budovy neutáhla.
• V mrazivém prvním únorovém týdnu praskl
městský vodovod hned na čtyřech místech –
v pondělí v Ukrajinské, v úterý v ulici V Dolích,
ve čtvrtek ve Fügnerově a v pátek v Tyršově;
při té poslední havárii voda vytekla na Vrážskou ulici, kde námraza způsobila dopravní
nehodu.
• V pondělí 13. února nejezdily vlaky kvůli požáru domku u trati na okraji Černošic.
• Ve stejný den dostali úředníci na pražském
pracovišti v Podskalské volno, protože netekla voda.
• Na úřad v Černošicích dorazila kontrola z finančního ředitelství, aby prověřila dotace ze
státního rozpočtu za roky 2004–2011.
• V Club Kinu vystoupila Radůza s kapelou.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Děti musí mít vlastní
cestovní pas
Správní odbor Městského úřadu Černošice
upozorňuje, že na základě legislativní změny
jsou zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů platné pouze do 26. června 2012. Od
27. června 2012 bude moci dítě (doposud
zapsané v cestovním dokladu jednoho z rodičů) cestovat do zahraničí pouze s vlastním
cestovním dokladem, do některých států
i s občanským průkazem, který je možné
nově od 1. 1. 2012 dítěti na žádost zákonného zástupce vydat. Prosíme klienty, aby na
tuto povinnost ve vlastním zájmu pamatovali
včas, vydání OP i CD může trvat až 30 dnů.
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příštího čísla je ve čtvrtek 15. 3. do 10 hodin.
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Boj o rekonstrukci ulice Komenského má překvapivý výsledek
pokračování ze str. 1

Na webových portálech zabývajících se veřejnými zakázkami, na webu města a na úřední desce byla zveřejněna výzva k podání nabídky spolu
s řadou dalších dokumentů o zakázce určujících
mimo jiné, co všechno má nabídka obsahovat.
Ve stanoveném termínu ve výzvě k podání nabídek, podalo nabídku celkem 17 uchazečů. Celkem jich o účast v této zakázce projevilo zájem 26
a z nich si 24 vyzvedlo zadávací dokumentaci.
Následně zasedla komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek, která ověřovala splnění
kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Vyřazeny byly 3 nabídky ze 17. U zbývajících 14 nabídek, které byly úplné, komise určila jejich předběžné pořadí. Rozdílem oproti standardní soutěži
je to, že všechny nabídky, které splnily hodnoticí
požadavky, postupují do dalšího kola bez ohledu
na výši nabídnuté ceny.
Výsledky byly oznámeny společnosti e-centre,
u níž si město objednalo administraci elektronické aukce, a všem 14 uchazečům byla zaslána
výzva ke konání aukce. Uchazeči byli instruováni
k používání aukčního systému a byly jim poskytnuty přístupové údaje do aukční síně. Pak nastala
druhá fáze výběru – elektronická aukce.
Průběh elektronické aukce
Uchazeči se musí nejdříve do aukčního
systému přihlásit, zadat cenu ze své tištěné

nabídky a potvrdit souhlas s pravidly. Po tzv.
předkolu, v němž měli všichni uchazeči
možnost si elektronickou aukci vyzkoušet,
se 13 uchazečů přihlásilo do aukční síně.
Uchazeči jsou v aukčním systému vedeni pod
čísly, nikoliv pod jménem firmy tak, aby byla
celá soutěž anonymní a nedala se ovlivnit.
Při aukci rovněž nevidí všechny cenové nabídky uchazečů, ale vždy jen svoji a tu, která
je nejlevnější. Aukce trvá 30 minut a prodlužuje se vždy o 2 minuty v případě, že v posledních dvou minutách dojde ke snížení nejnižší
ceny. Uchazeči mohli snižovat cenu o min.
10 tisíc „na jedno kliknutí“ oproti nejlevnější
nabídce.
Chvíli po začátku aukce se začaly dít věci.
Uchazeč, který dal nejlevnější nabídku, byl
po prvních minutách překonán firmou, která
dala nabídku nejdražší a svou cenu snížila
o více jak 4 miliony korun! Poté se přidávali
další „soutěžící“, kteří ubírali ze své vstupní
ceny.
Do konce aukce již zbývalo pár minut a to
byl ten pravý čas k souboji. Tři z uchazečů zastupující největší stavební firmy v republice se
začali předhánět ve snižování svých nabídek
a čas aukce se začal prodlužovat. Ke konci
již vydrželi dva vytrvalí hráči, kteří se v posledních vteřinách předháněli, kdo dá lepší cenu.
Aukce skončila po téměř hodinové bitvě, kdy
to druhý nejlevnější uchazeč vzdal.

Výsledek aukce je šokující
Výsledná cena je nakonec o 44 % nižší než
cena rozpočtová, což představuje 6,75 milionů
korun! Vítězná cena stavebních prací, kterou nabídla v elektronické aukci firma STRABAG, a. s.,
je 7.130.000 Kč bez DPH. Město tak ušetřilo
nejen sobě, ale i poskytovateli dotace několik
milionů korun. ROP přislíbenou dotaci na základě dosaženého výsledku přepočítá a město tak
dostane pouze její část.
Vítězem se stala firma STRABAG, a. s., která
vyhrála zakázku s nabídkou jen o 20 tisíc nižší než
společnost EUROVIA CS, a. s., která skončila na
druhém místě a o 389 tisíc nižší než společnost
SKANSKA, a. s., která skončila na místě třetím.
Tato elektronická aukce zcela předčila očekávání nás všech, kteří jsme veřejnou zakázku
připravovali, a protože byla úspěšná, budeme
v tomto typu soutěže v rámci veřejných zakázek
nadále pokračovat.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Je nejvyšší čas nechat si udělat přípojky ke své nemovitosti
V případě, že ještě nemáte ke svému pozemku
přípojky vody, kanalizace nebo plynu a bydlíte
v ulici, která se bude rekonstruovat v letošním
roce, je nejvyšší čas nechat si přípojky zhotovit! Po zahájení rekonstrukce komunikací to již
nebude možné. Předpokládané zahájení sta-

vebních prací je již v květnu letošního roku. Ke
stavbě přípojek je třeba především projektová
dokumentace, stanoviska a vyjádření vlastníků
technické infrastruktury, dotčených orgánů
a města a povolení od stavebního úřadu.
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím ob-

raťte na odbor investic a správy majetku: tel.
251 08 15 31 nebo e-mail: jiri.jiranek@mestocernosice.cz
Jiří Jiránek
odbor investic a správy majetku

Seznam ulic, které se budou rekonstruovat v letošním roce
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č.

NÁZEV ULICE

Úsek - od

úsek - do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

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

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

R
DÉLKA ÚSEKU
O
(m)
K

vodovod

189,9
120,0
407,0
654,0
105,0
130,0
288,0
132,0
221,4
508,0
46,0
184,0
216,0
330,0
233,0
398,0
138,0
402,0
210,0
260,0
279,4

stávající

100,0

stávající

stávající
stávající
stávající
stavba nového vodovodu
stávající
stávající
stávající
stávající
stávající
stávající
stávající
stávající
stavba nového vodovodu
stávající
stavba nového vodovodu
stávající
stávající
stávající
stávající
stavba nového vodovodu

z radnice

Pozemek u silnice při vjezdu do města pořádně prokoukl
Na sklonku loňského roku začalo Povodí Vltavy, s. p., kterému patří převážná část pozemku od Osady Na vírku směrem k městské čističce odpadních vod, tento pozemek
zvelebovat. Povodí Vltavy se rozhodlo svůj pozemek zbavit množství odpadu, který
tam za léta občané odložili, a vykácet nekvalitní dřeviny.
Byly na první pohled razantní úpravy povoleny?
Povodí Vltavy, s. p., požádalo v listopadu
loňského roku orgán ochrany přírody, kterým
je odbor životního prostředí našeho úřadu,
o zásah do údolní nivy vodního toku řeky Berounky provedením terénních úprav pozemků
v jeho vlastnictví. Součástí plánovaných prací
bylo také kácení některých nekvalitních stromů. O povolení jejich kácení požádalo Povodí koncem listopadu 2011 s tím, že konkrétní
dřeviny a jejich přesný počet bude specifikován na místě.
Kolik stromů bylo pokáceno?
Začátkem prosince proto proběhlo na pozemcích místní šetření, při němž bylo označeno celkem 14 topolů o obvodu kmenů od
nejmenšího 180 cm ve výšce 130 cm nad zemí
po největší o obvodu kmene 257 cm ve výšce
130 cm nad zemí a dvou vrb o obvodu kmenů
130 a 132 cm, které měly být a nakonec byly
povoleny kácet. Stromy určené ke kácení byly
na místě označeny.
V jakém stavu byly pokácené stromy?
Topoly, které se pokácely, byly přestárlé
nebo na hranici životnosti, s polámanými větvemi v koruně i kosterními větvemi. Stromy byly
nakloněné, v některých případech napadené
houbami či parazitickými rostlinami. Vrby byly
zřetelně nakloněné směrem k řece a měly prolámané větve.
V tomto konkrétním případě, kdy se jednalo
o probírku a odstranění starých, nemocných,

Podání daňového
přiznání
Finanční úřad Praha-západ nabízí
občanům konzultace ohledně daňové problematiky a k zajištění vybrání
daňových přiznání k dani z příjmů
fyzických osob pro rok 2011.
Pracovníci FÚ Praha-západ budou občanům k dispozici ve čtvrtek 22. 3. 2012 od
13.00 do 18.00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.
Dále Finanční úřad Praha-západ zajistí na svém pracovišti Na Pankráci 95,
140 21 Praha 4 pro daňovou veřejnost
v době od 26. 3. do 30. 3. 2012 a rovněž
ještě v pondělí 2. 4. 2012 rozšířený provoz v prodloužených úředních hodinách
do 18.00 hod. V sobotu 31. 3. 2012 pak
od 8.00 do 12.00 hod.

polámaných, poškozených či výrazně šikmo
rostlých stromů bez založené nebo zlámané
koruny, nedošlo k narušení ekologicko-stabilizační funkce údolní nivy řeky Berounky.
Náhradní výsadba za skácené stromy nebyla
uložena, neboť nebylo jisté, zda na pozemcích
po provedené probírce bude dostatek volného
prostoru pro nové výsadby tak, aby tyto nestrádaly nedostatkem světla a místa. Po ukončení
terénních úprav a po urovnání terénu budou
uvolněné prostory v jarních měsících osazeny novými mladými stromy lužního charakteru
a budou současně náhradní výsadbou za skácené stromy.

….a výsledek?
Před zahájením prací většina z nás netušila, jaký kousek přírody se v této části Černošic
ukrývá. Není se čemu divit, neboť od řeky bránila
vstupu na pozemek mohutná křídlatka a od silnice nepřeberné množství náletových dřevin, které
vyrůstaly na hromadách odpadu. Na pozemku se
nenašla jen náprava od starého autobusu, pneumatiky, kusy šrotu, ale i velké množství suti. Dnes
je všechno, co na pozemek nepatřilo, pryč. Ponechány byly pouze kvalitní a zdravé stromy, zhruba
v polovině pozemku vzniklo nové jezírko a terén
byl upraven. Na jaře, až se vše zazelená, instalují
technické služby na rekultivovaný pozemek lavičky, které budou sloužit nejen pro odpočinek cyklistů projíždějících po cyklostezce, ale i pro relax
těch, kteří půjdou na procházku kolem řeky.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku
Martina Jíchová, odbor životního prostředí

FOTO: MěÚ Černošice

-- Pozemek u řeky se změní na příjemné místo pro odpočinek. --

Dotace pro pečovatelskou službu
Do konce března 2011 poskytovala pečovatelská služba města Černošice své služby pouze
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou na
Vráži. V druhé polovině loňského roku se však
naše služby rychle rozšířily do povědomí občanů celého města a s ohledem na nutnost rozšířit
tyto služby v září loňského roku požádalo město
Černošice Ministerstvo práce a sociálních věcí
o dotaci na terénní pečovatelskou službu.
V lednu 2012 nám byla na základě naší žádosti přidělena dotace na provoz pečovatelské
služby, kdy z požadované částky 1,3 mil. Kč
nám byla přiznána dotace ve výši 409 tis. Kč.
Vyplacena nám bude ve třech splátkách.
V rámci dotace pro pečovatelskou službu
bylo plánováno rozšíření nabízených služeb,
které souvisí s přijetím další pečovatelky, a nákupem nového automobilu pro rozvoz obědů.
V současné době má terénní pečovatelská
služba 70 klientů a denně rozváží až 40 obědů.
Pečovatelská služba nabízí seniorům a osobám
se zdravotním postižením tyto základní služby:

- péče o vlastní osobu (podání stravy a pití, dohled nad podáním léků, oblékání, orientace
v domácím prostředí);
- pomoc při osobní hygieně;
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti);
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti;
- běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí u
lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště apod.);
- dovážka obědů;
- praní a žehlení osobního a ložního prádla;
- odvoz a doprovod k lékaři, na rehabilitaci, do
obchodu, na procházku;
- společenská aktivizace;
- odvoz k lékaři.
Tyto služby poskytujeme v pracovní dny od
6.30 hod. do 15.00 hod. s ohledem na vytíženost pečovatelek. Kontaktní osoba – Eva Matějáková, 725 923 777
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
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Je v Černošicích bezpečno?
Město Černošice obdrželo v měsíci lednu 2012 Výroční zprávu o vývoji bezpečnostní situace a trestné činnosti v Černošicích, kterou
zpracovalo Obvodní oddělení Policie České republiky Řevnice. Tato
zpráva uvádí celkový počet trestných činů spáchaných na území
města v roce 2011 a počty nejčastěji páchaných skutků. V následující tabulce pak pro porovnání uvádíme též statistické údaje z roku
2010.
2010

2011

Krádeže vloupáním do RD a rekreačních chat

11

18

Krádeže vloupáním do motorových vozidel

21

19

Krádeže motorových vozidel

5

0

Krádeže vloupáním do jiných objektů

9

0

Krádeže prosté

14

0

Ostatní trestná činnost

22

55

Zaevidováno celkem trestných činů

82

92

Celková objasněnost trestné činnosti

21,95 %

27,20 %

Z uvedených údajů vyplývá, že v roce 2011 bylo spácháno v katastru města Černošice celkem o 10 skutků více. Obecná kriminalita,
do které patří zejména krádeže, je co do počtu skutků přibližně stejná. Výrazně vzrostl počet trestných činů v kapitole Ostatní trestná
činnost, do které patří zejména trestné činy výtržnictví, výtržnictví na
sportovních a veřejných akcích, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže, nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, požáry, nedovolené ozbrojování, maření výkonu úředního rozhodnutí atd.
Vzhledem k celkovému vývoji trestné činnosti věřím, že se v roce
2012 podaří udržet kriminalitu v Černošicích spíše v nižších číslech.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice

AKCE KONTEJNERY JARO 2012
POZOR!! ZMĚNA ČASU PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ!
Kontejnery budou přistaveny v sobotu vždy od 8.00 do 12.00 hod.
10. 3. 8.00 – 12.00
• Mokropeská (roh na Višňovce)
• Vráž (samoobsluha u trafiky)
• U Mašitů
• Mokropsy (Šeříková)
17. 3. 8.00 – 12.00
• Mokropsy (Dr. Janského)
• Černošice (Libušina)
• Černošice (Karlická)
• Černošice (u kostela)
24. 3. 8.00 – 12.00
• Černošice (Poštovní)
• Mokropsy (u pekárny)
• Vráž (Husova – Majakovského)
• Vráž (Slunečná – u kontejnerů
na plasty)

31. 3. 8.00 – 12.00
• Vráž (Dobřichovická
– u trafostanice)
• Karlštejnská (u trafostanice)
• Černošice (Radotínská
– Sadová)
• Černošice (v Kosině)
7. 4. 8.00 – 12.00
• Chatové osady
• Na Vírku
• Na Drahách (u hřiště)
• V Habřinách
• V Lavičkách

Můžete přivézt:
•	Objemný odpad z domácnosti: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace apod.
Nemůžete přivézt:
•	Stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani zelený odpad ze zahrádek
Svoz objemného odpadu je určen pouze pro občany Černošic a pro
majitele rekreačních objektů v Černošicích. Podnikatelé si musí zajistit
odvoz odpadů sami na své náklady.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad
ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Vyvážet se budou jen označené popelnice
V zadávacím řízení na veřejnou zakázku na svoz a zpracování odpadu, která byla
vyhlášena v nadlimitním zadávacím řízení v loňském roce, předložil nejvhodnější
nabídku staronový dodavatel – společnost Rumpold. Přesto město zaplatí více než
dříve. Jaké to znamená změny pro obyvatele Černošic?
Z pohledu občanů se na svozu odpadu nic
podstatného v roce 2012 nemění. Zůstaly zachovány všechny původní svozové dny i místa,
samotná výše ani způsob placení poplatku se
v roce 2012 také nemění. Jedna malá změna tu
však je, a to označování nádob na odpad, u
kterých jejich majitelé zaplatili poplatek za
svoz odpadu.
V období duben–květen 2012 označí zaměstnanci technických služeb známkami nádoby na
odpad (odlišné podle velikosti nádob) u domů,
kde byl řádně do 31. března zaplacen poplatek
za svoz odpadu. Období se zdá na první pohled
poměrně dlouhé, ale vzhledem k tomu, že některé nádoby nejsou vystavovány každý týden,
bude nutné většinu ulic projít vícekrát. V bytových domech, kde není jednoznačně prokazatelné, komu vystavená nádoba na odpad patří,
budou příslušné nálepky vhozeny do schránek.
Osoby, které za svoz odpadu řádně zaplatily,
a přesto nebudou mít v posledním týdnu května
2012 (ne dříve!) svoji nádobu označenou, žádáme tímto o kontaktování paní Dagmar Ovečkové (dagmar.oveckova@mestocernosice.cz,
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tel: 251 081 518), která příslušnou známku
v průběhu posledního květnového týdne bezodkladně poskytne. V červnu 2012 tak budou již
všechny „zaplacené“ nádoby označeny a také
pravidelně vyváženy, neoznačené nádoby vyvezeny nebudou.
Novela zákona umožňuje upravit výši poplatků
A proč je tak důležité označování nádob na
odpad? Odpověď je jednoduchá, poslanci
ve středu 8. 2. 2012 schválili změnu zákona
o místních poplatcích, kterou předložila skupina
poslanců TOP 09 a Starostové. Ta dává obcím
volnou ruku upravit poplatky za svoz netříděného odpadu podle nákladů, které na likvidaci odpadu vydávají. Ze statistik jednoznačně vyplývá,
že náklady na likvidaci odpadu za poslední roky
vzrostly téměř o sto procent (v roce 2009 činily
na jednoho obyvatele 871 korun) a přesto nebyl
několik let poplatek za svoz odpadu přiměřeně
zvýšen (v Černošicích se vybírá 492 Kč na hlavu a rok).
Vzhledem k tomu, že vedení města není na-

kloněno plošnému zdražování svozu odpadu,
pokud nebudou vyčerpány možnosti úspor
a další rezervy ve stávajícím systému, rozhodlo
se udělat si malý průzkum „odpadového trhu“
v Černošicích. Hlavním cílem je zjistit, kolik průměrná rodina v Černošicích vyprodukuje netříděného odpadu, zda by se dalo třídit více (a tudíž snížit náklady na svoz komunálního odpadu),
zda někdo např. i přes neplacení poplatků neprodukuje netříděný odpad atd. Tyto informace
budou cenné pro případné rozhodování, jakým
způsobem a dle jakých kritérií bude případně
navržena změna poplatku či celého systému
platby za svoz odpadu v příštím roce.
Třídění odpadů je důležité
Za svoz tříděného odpadu z barevných kontejnerů město platí jen zlomek toho, co za svoz
směsného odpadu. V roce 2011 město na celý
systém svozu a zpracování odpadů doplácelo
cca 1,2 mil. Kč, v roce 2012 to kvůli nárůstu
nákladů bude ještě asi o 0,5 mil. Kč více. Sami
občané mohou pomoci předejít nutnosti zvýšení
místního poplatku tím, budou-li v maximální míře
svůj odpad třídit a šetřit tím svému městu náklady. Podle nedávné ankety na městském webu
65 % respondentů třídí svůj odpad důsledně,
zbylých 35 % vůbec nebo jen zčásti.
Mgr. Adriana Říhová, právní oddělení
adriana.rihova@mestocernosice.cz

z radnice

Rozpočet pro rok 2012
Rozpočet města schválilo zastupitelstvo města
na svém zasedání 26. 1. 2012. Rozpočet je
sestaven s přihlédnutím k úsporným vládním
opatřením, pokračujícímu propadu inkasa daní
a avizovanému snížení odhadu hospodářského
růstu. Proto jsou příjmy navrženy ve velmi konzervativní variantě, zejména pokud jde o očekávané daňové příjmy, kdy rozpočet počítá se snížením daňových příjmů proti skutečnosti roku
2011. Právě tato kategorie rozpočtových příjmů
se ukázala vloni přes veškerou obezřetnost velmi nejistá (závažný propad daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání o 45,4 %). Navržený rozpočet počítá nejen s pokrytím výdajů
na provoz města a městského úřadu, s výdaji
na dluhovou službu, ale také s dofinancováním
investic započatých v loňském roce. Jde o rozpočet schodkový se schodkem cca 9 276 tis.
Kč. Schodek je kryt již uzavřenými úvěry na výstavbu MŠ a úvěrem na nákup vozidel a radaru
pro městskou policii.
Návrh rozpočtu pro rok 2012 počítá s příjmy
ve výši 200.647 tis. Kč a výdaji ve výši cca
204.757 tis. Kč. Snahou je minimalizovat běžné výdaje v jednotlivých činnostech a finančně
posílit prioritní služby pro občany města, případně investiční zdroje.
PŘÍJMY jsou členěny podle zákona o rozpočtových pravidlech do čtyř základních kategorií:
• Příjmy daňové povahy (87.277 tis. Kč)
představují příjmy z daní, ze správních a místních poplatků.
• Příjmy nedaňové (44.192 tis. Kč) tvoří
příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku,
z úroků a z ostatních případných příjmů (např.
pokuty, prodeje zboží apod.). Příjmy z vlastní
činnosti představuje zejména příjem z vodného
a stočného. Značnou část tzv. ostatních nedaňových příjmů představují sankční příjmy vybírané jak správou, tak i městskou policií a příjem
za tříděný odpad. Městská policie navýšila rovněž očekávané příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv.
• Příjmy kapitálové (2.800 tis. Kč) zahrnují
příjmy z prodeje pozemků a příspěvky občanů
na rozvoj infrastruktury na základě plánovacích
smluv. Není předpokládán žádný významný
prodej majetku města.
• Příjmy dotační (66.377 tis. Kč) tvoří v návrhu rozpočtu zatím několik málo dotací, na které
město má písemné rozhodnutí nebo které vyplývají přímo ze zákona.
Vzhledem k tomu, že nelze do rozpočtovaných dotačních příjmů zahrnovat přislíbené, ale
oficiálně nepotvrzené dotace, bude rozpočet
města průběžně upravován v návaznosti na rozhodnutí různých dotačních institucí. Výše dotace na státní správu a základní dotace na žáky
škol je dána rozpisem státního rozpočtu. Příspěvek na státní správu byl pro rok 2012 snížen
o cca 5,5 mil. Kč (zvýšení z titulu změn v oblasti
vodního zákona a snížení z titulu sociální reformy). Z důvodu sociální reformy město již v roce
2012 neobdrží dotace na výplatu příspěvku na
péči a na dávky hmotné nouze, které nově vyplácí úřad práce – Černošicím touto změnou

v rozpočtu ubyla položka, která v minulém roce
obnášela cca 128 mil. Kč na straně příjmů i na
straně výdajů. V návrhu rozpočtu je zahrnuta
i dotace na sociálně právní ochranu dětí. Každoročně je město příjemcem dalších typů dotací na lesní hospodářství (k distribuci konečným
příjemcům dotací) a příspěvků na pracovníky
z úřadu práce. V oblasti investičních dotací je
z výše uvedených důvodů v návrhu rozpočtu
zahrnuta pouze dotace na Technologické centrum a Mateřskou školu Vápenice.
O získání dalších investičních i neinvestičních dotací bude město jednat i v průběhu
roku. Rozpočtová kategorie dotačních příjmů
bude zcela jistě upravována rozpočtovými opatřeními během roku.
VÝDAJE v základním pohledu třídíme na běžné
výdaje a výdaje investiční povahy.
• Běžné výdaje (cca 178 081 tis. Kč) včetně
finančního vypořádání minulého roku, provozní
i krizové rezervy, jsou kryty běžnými příjmy.
Značný podíl na běžných výdajích mají personální výdaje včetně souvisejících zákonných
odvodů (cca 95 770 tis. Kč). Jde v podstatě
o jakési kvazi-mandatorní výdaje dané uzavřenými smlouvami. Zcela odpadají výdaje na sociální dávky, jejichž výplata přešla v rámci sociální
reformy od 1. 1. 2012 na úřad práce.
Trvale významné náklady představují výdaje
za energie, pohonné hmoty a vodu – celkem
cca 9 100 tis. Kč (včetně spotřeby budovy
Podskalská). Zabezpečení odvozu odpadu je
rozpočtováno ve výši cca 7 500 tis. Kč. Poplatek, který město za odvoz odpadu vybírá od
občanů, kryje jen necelou polovinu každoročních výdajů v této oblasti. Veřejné osvětlení je
plně hrazeno z prostředků města a představuje
výdaj cca 3 360 tis. Kč ročně. Chod vodovodů a kanalizací vyžaduje cca 12 869 tis. Kč.
Provozní výdaje v této oblasti jsou kryty příjmy
za vodné a stočné, obnova sítě vyžaduje nárazově větší rozsah prostředků. Výdaje zahrnují
i náročné opravy ČOV a přečerpávací stanice
Ukrajinská. Město platí cca 3 mil Kč ročně za
služby související s užíváním budovy v Podskalské ulici.
Provozní příspěvky městem zřízeným organizacím (školským subjektům) se u již zavedených
příspěvkových organizací mírně snižují. Jako
každým rokem dostanou příspěvkové organizace také příspěvek na reprodukci majetku do
investičního fondu (odpisy). Prostředky investičních fondů slouží k financování rozsáhlejších
oprav a investic v těchto zařízeních. K navýšení
celkového objemu výdajů na školská zařízení dochází z důvodu otevření nové Mateřské
školky Vápenice. V rozpočtu je zahrnuta také
rezerva pro případné krizové situace, např. povodně (500 tis. Kč).
Kromě výdajů na provoz města a jeho příspěvkových organizací počítá letošní rozpočet
opět s výdaji na granty podporující organizace
pracující s mládeží (463 tis. Kč), na granty pro
oblast kultury (330 tis. Kč) a na granty pro sociální oblast (20 tis. Kč). Jmenovité udělení těchto grantů bude schvalovat zastupitelstvo.
• investiční výdaje – rozpočet zatím počítá
s výdaji ve výši cca 26 676 tis. Kč, z čehož je
7059 tis. rezerva na akci „Velký třesk“ (rekon-

strukce a výstavba komunikací). Dále jde o doplatky investic, jejichž realizace nebo smluvní
podklad vznikly v předchozím roce (doplatky
MŠ Vápenice cca 7 550 tis. Kč). Kromě infrastrukturních investic (přivaděč Radotín, PD na
rekonstrukci ČOV, VO) obsahuje návrh rozpočtu ve své investiční části i výdaje na pořízení
hardwaru a softwaru pro městský úřad (projekt
„Technologické centrum“). Dále je významnou
položkou také nákup dvou vozidel a radaru pro
městskou policii (tato část výdajů však má návratnost v podobě nově uzavřených veřejnoprávních smluv a zvýšeném příjmu z pokut). V rozpočtu zatím nejsou nijak promítnuty zamýšlené
investice do rekonstrukce komunikací, které se
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva mají krýt
z dodatečného výnosu z daně (letos cca 6 mil.
Kč), resp. z úvěru, který bude z tohoto zdroje
v příštích letech splácen. V této souvislosti se
rozpočet bude rozpočtovým opatřením upravovat, až když bude podepsána úvěrová smlouva
s bankou, která zvítězí ve výběrovém řízení. Pak
se na straně příjmů objeví čerpání úvěru a na
straně výdajů platby stavebním firmám.
Část investičních zdrojů je kryta dotací (MŠ,
Technologické centrum), další použitím úvěrů (MŠ, městská policie, Velký třesk), ostatní
z vlastních zdrojů.
Finanční vypořádání se státním rozpočtem
se týká zejména vloni poskytnutých prostředků na sociální dávky (675 tis. Kč). Kromě toho
musí proběhnout poslední odvod části správních poplatků za provoz VHP Finančnímu úřadu
Praha-západ (193 tis. Kč).
Některé požadavky a potřeby v oblasti rozpočtu bude možno upřesnit až v průběhu roku.
V té souvislosti budou průběžně předkládány
zastupitelstvu města (případně radě města) příslušné návrhy na rozpočtová opatření, kterými
lze v průběhu roku rozpočet města upravit. Týká
se to zejména možnosti přijetí či upřesnění některých dotací a případných dalších rozhodnutí
v oblasti investiční výstavby v závislosti na vývoji
rozpočtových příjmů, případně získání nových,
rozpočtem zatím neuvažovaných příjmů.
Ing. Martina Šnoblová
rozpočtářka
martina.snoblova@mestocernosice.cz

Ing. Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru
jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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z radnice

Z 38. jednání Rady města Černošice ze dne 16. 1. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o požadavcích
manželů Vyletových, jakožto budoucích uživatelů bytu v DPS, na vlastnosti podlahové krytiny a schvaluje objednání dodávky a pokládky
PVC vč. s tím souvisejících prací v upravovaném
bytě pro manžele Vyletovi v DPS v celkové ceně
27.787,20 Kč vč. DPH;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemcích
parc. č. 1949 a 1950 v Dobříšské ul. z důvodu, že se fakticky jedná o dvě stavby hlavní na
pozemku;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 2742/1
v ulici V Rokli podle geometrického plánu
č. 4085-152/2011, kterým bude oddělen pozemek pro přístup k parc. č. 2739/1 za podmínky, že bude současně pozemek označený jako
2742/18 sloučen s pozemkem 2739/1;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 4271/25, PK 81/2, 4289/1, 4319, 4320,
PK 196/4, PK 81/1 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 2.800 Kč; na pozemcích p. č. 5288/10, 5288/13, 5594 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
za 75.000 Kč;
• bere na vědomí darování zkolaudovaných staveb vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 5310/11 a 5288/1 (PK 712) v k. ú.
a obci Černošice městu Černošice a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit předmětné
darování staveb na jeho nejbližším zasedání;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 4101/84
v Arbesově ul. za předpokladu, že oddělený
pozemek parc. č. 4101/86 bude sloučen s pozemkem parc. č. 4101/72;
• souhlasí s dodatečným povolením stavebních
úprav rekreační chaty č. e. 212 v osadě Jas;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 858/1 v Karlické ulici a požaduje doplnění
studie o návrh oplocení a o průkaznou koordinační situaci stavby se zakreslením všech přípojek inženýrských sítí, rozsahu zpevněných ploch
a připojení pozemku na komunikaci tak, aby bylo
možno jednoznačně přezkoumat soulad stavby
s územním plánem;
• souhlasí s demontáží venkovního vedení NN
v oblasti Habřiny;
• souhlasí s přístavbou rekreační chaty č. e. 1232
v ulici Boženy Němcové;
• souhlasí s nástavbou RD č. p. 1450 v ulici U Vodárny;
• souhlasí
1. s oslovením společnosti eCENTRE, a. s., pro
organizaci elektronické aukce na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce ulice Komenského v Černošicích;
2. s výběrem cenové nabídky firmy eCENTRE,
a. s., na zajištění elektronické aukce pro výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulice
Komenského“ v Černošicích dle podmínek
§ 96 a § 97 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve výši 36.000 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí obsah dopisu majitelek pozemku parc. č. 4484/13 v Růžové ulici ze
dne 9. 1. 2012 a trvá na svém usnesení
č. R/32/22/2011 ze 32. schůze rady konané
dne 7. 11. 2011 a konstatuje, že na vyplacení
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příspěvku města na tlakovou kanalizační přípojku není právní nárok;
bere na vědomí žádost společnosti T-Mobile
Czech Republic, a. s., o umístění základnové
stanice mobilních telefonů (antény, technologie)
na domě s pečovatelskou službou ve Vrážské
ulici č. p. 1805 a doporučuje zastupitelstvu
žádost projednat a schválit;
bere na vědomí důvody posunutí termínu podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ v ul. Komenského č. p. 77 a souhlasí s prodloužením
termínu podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ
v ul. Komenského č. p. 77 z prostředků OPŽP
do 28. 2. 2012;
souhlasí se změnou postupu ve věci zpracování
úpravy projektové dokumentace multifunkčního
kulturního sálu v Centru Vráž s cílem snížení nákladů na dostavbu a vybavení sálu a zmenšení
rozsahu stavební části projektu v prostoru vlastního sálu;
bere na vědomí informace o současném právním stavu aktivní zóny řeky Berounky, který neumožňuje požádat o vydání územního rozhodnutí
k provedení protihlukových úprav v areálu skateparku a souhlasí s prodloužením termínu ke
splnění úkolu do doby, než bude nově vyhlášena
Krajským úřadem Středočeského kraje aktivní
zóna řeky Berounky z důvodu, že území, kde se
nachází val, se podle nového vymezení již nebude v aktivní zóně nacházet;
jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek před jejich
zařazením do elektronické aukce v rámci vypsaného výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice
Komenského“ ve složení: členové – Filip Kořínek, Petr Wolf, Michal Strejček, Tomáš Havránek a Jiří Nádvorník a náhradníci – Jiří Jiránek,
Jiří Kubát, Pavla Podholová, Vladimír Kudela
a Tomáš Melichar, a souhlasí s termínem konání
komise dne 6. února 2012 od 10.00 hodin;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému
řízení „Projektová dokumentace „Rekonstrukce
místních komunikací – I.etapa“„ ve složení: členové – Filip Kořínek, Jiří Jiránek, Jiří Kubát, Jiří
Nádvorník a Marie Špačková a náhradníci – Petr
Wolf, Tomáš Melichar, Tomáš Havránek, Helena
Ušiaková a Karel Podhola;
bere na vědomí informace o současném právním stavu aktivní zóny řeky Berounky, který
neumožňuje získat kladná stanoviska a územní
rozhodnutí k umístění stánku na pozemku PK
52/1 v blízkosti městské pláže a souhlasí s prodloužením termínu ke splnění úkolu OISM požádat o územní rozhodnutí na umístění dočasného
zařízení – stánku v blízkosti městské pláže do
doby, než bude nově vyhlášena Krajským úřadem Středočeského kraje aktivní zóna řeky Berounky z důvodu, že území, kde má být stánek
umístěn se podle nového vymezení již nebude v
aktivní zóně nacházet.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2012 o místních poplatcích a doporučuje
zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích;

• schvaluje výběr dodavatele, který se v systému
elektronického tržiště GeM ve výběrovém řízení
G11/94557 umístil na prvním místě společnosti
B-Credit, s. r. o., s nabídkou v celkové hodnotě
117.228 Kč s DPH;
• souhlasí s výpovědí Smlouvy o dílo se společností Polysoft, s. r. o., ze dne 19. 8. 2004, ve
znění pozdějších dodatků.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebeného,
poškozeného, nefunkčního a nepoužívaného
majetku z evidence na pracovišti Praha v původní
pořizovací ceně 22.195 Kč a z pracoviště Černošice v původní pořizovací ceně 361.011,40 Kč;
• souhlasí s objednáním placených zásahů do
limitu 55 hodin, v ceně 1.500 Kč bez DPH za
hodinu (systém GORDIC – GINIS);
• schvaluje předložené rozpočtové opatření
č. 21, které obsahuje vyrovnání dotací v rozpočtu města.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO
ŘÁDU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci odboru územního
plánování a stavebního řádu o možnostech regulace podmínek pro umístění reklam na území
města Černošice;
• souhlasí se zřízením nové autobusové zastávky
na ul. Slunečná a zároveň stanovuje, že nová autobusová zastávka se bude jmenovat Černošice
– Javorová;
• bere na vědomí stav projednávání dopravního
řešení v lokalitě V Lavičkách a souhlasí se záměrem podrobnějšího výkresu a geodetického
zaměření s ohledem na dopravní řešení lokality
V Lavičkách v ceně do 20.000 Kč vč. DPH.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje objednávku
benchmarkingových služeb na rok 2012 u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s.,
za cenu 39.600 s DPH, která bude hrazena jako
součást přímých nákladů dotačního projektu
č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083, „Zlepšení kvality
procesního řízení a strategického managementu
města Černošice“.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• doporučuje zastupitelstvu zrušit dodatek č. 2
zřizovací listiny Mateřské školy Černošice se
sídlem v Topolské 518, Černošice, kterým byl
zabezpečen provoz MŠ v ZŠ Černošice;
• nesouhlasí s poskytnutím dotace 10.000 Kč
kulturnímu spolku Pětatřicet kakají;
• bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Topolská o výši úplaty za stravovací služby;
• schvaluje poskytnutí daru masopustnímu spolku na uspořádání Mokropeského masopustu ve
výši 15.000 Kč z prostředků odboru školství,
kultury a cestovního ruchu.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s prodejem pro
město nevyužitelných drenážních kanalizačních poloděrovaných trubek za nejvyšší nabídnutou cenu
12.000 Kč vč. DPH firmě Albet Metal.

z radnice
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• určuje nové vozidlo městské policie Škoda
Octavia Edition 1.8 TSI, 118 kW, VIN: TMBCK61Z0C2119053, dle ustanovení § 41, odst.
2, pís. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, jako vozidlo s právem přednosti v jízdě;
• souhlasí s atestací laserového měřiče rychlosti Pro Laser III. PL-DOK I, výrobní číslo
004/03 za cenu 22.840 Kč bez DPH + cena
za dopravu;
• schvaluje nákup majákové techniky pro
nová služební vozidla MP (Škoda Octavia
1.8.TSI, KIA Sportage 2.0) dle nabídky ze
dne 9. 1. 2012 od společnosti MANDIsan,

Neratovice, Kostelecká 96, za celkovou cenu
57.816 Kč vč. DPH, bez ceny za montáž.
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK VE MĚSTĚ
Rada města Černošice:
• jmenuje od 17. 1. 2012 členem Komise pro
životní prostředí a pořádek ve městě pana
Mgr. Petra Šmeráka;
• bere na vědomí zápis z 12. jednání komise
životního prostředí ze dne 11. 1. 2012.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí
1. o
 dstoupení soukromých investorů od záměru
vybudovat mateřskou školku v oblasti Vráže,

2. p
 řetrvávající nedostatečnou kapacitu mateřských škol ve městě,
3. nezájem MUDr. Nekulové provozovat mateřskou školu v budově č. p. 873 v Husově
ulici
a ukládá Ing. Tomáši Hlaváčkovi, členovi rady
města jednat s MUDr. Helenou Nekulovou
o možnosti darování pozemku č. p. 4105/1
městu Černošice za účelem budoucího vybudování mateřské školy na tomto pozemku, a to
za podmínky schválení změny územního plánu
zastupitelstvem města Černošice na pozemcích parc. č. 1133/1, 1134, 1132 a 1133/3 do
funkční plochy BR-1 nebo obdobné.

Z 39. jednání Rady města Černošice ze dne 30. 1. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na pozemek č. parc. 4271/56, kde vlastník pozemku
4271/56 bude oprávněným z věcného břemene a město bude povinným, neboť přístup
a příjezd bude zabezpečen přes pozemky č. parc. 4271/2, 4271/25, 4271/27,
4271/38, 4271/55 v k. ú. Černošice;
• souhlasí s odstraněním stavby RD č. p. 936
a prádelny na pozemku parc. č. 964 v Tyršově ul.;
• souhlasí se scelováním pozemků označených v GP jako 4690/7 a 4690/10 s pozemkem parc. č. 4690/2 a pozemku parc.
č. 4690/9, který je zastavěn částí RD s pozemkem parc. č. 4690/8 v Zahradní ul.;
• souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č. 2533, 2534, 2535 a 2536/2 ve Střední
ul.; souhlas se nevztahuje na stavbu uličního
oplocení, které není součástí dokumentace;
• souhlasí se stavbou bazénu na pozemku
parc. č. 4099/27 ve Voskovcově ul.;
• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
o užívání bytu č. 3 v Poštovní 228 o jeden rok,
t. j. do 28. 2. 2013;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2522/6 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 6.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke sml.
o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene ze dne 2. 2. 2011 s ČEZ Distribuce,
a. s. pro uložení kabelového vedení a výstavbu nového pilířku SS 100 na pozemku parc.
č. 1609 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 28.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na
pojištění radarového měřiče rychlosti ve výši
ročního pojistného 8.550 Kč;
• souhlasí s předloženým návrhem stavebních
úprav v prostoru multifunkčního sálu v Centru
Vráž, který vypracovala společnost PIKAZ;
• souhlasí s odprodejem vybudované telefonní sítě v lokalitě Na Vápenici společnosti
Telefonica Czech Republic, a. s., za cenu

•

•

•

•

•

•

37.000 Kč bez DPH a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit uzavření kupní
smlouvy se společností Telefonica Czech Republic, a. s., na základě níž od města koupí
vybudovanou telefonní síť v lokalitě Na Vápenici za cenu 37.000 Kč bez DPH;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
uchazeče p. Poula na provedení auditu elektrických odběrných míst z hlediska rezervovaného příkonu a použitých distribučních sazeb
za 24.450 Kč (není plátce DPH);
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti CityPlan, spol. s r. o., na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích - I. etapa“
za 348.00 Kč vč. DPH;
bere na vědomí informace o finanční náročnosti realizace osvětlení přechodů pro
chodce; revokuje vzhledem k finanční náročnosti realizace osvětlení přechodů pro
chodce usnesení č. R/32/37/2011 přijaté na 32. schůzi rady města konané dne
7. 11. 2011 a ukládá finančnímu odboru, odboru investic a správy majetku vyhodnotit na
základě čerpání rozpočtu možnost realizace
osvětlení přechodů pro chodce na místních
komunikacích;
bere na vědomí informace o skutečnostech,
které předcházely vybudování kanalizační přípojky v ulici Akátová, zejména, že o příspěvek bylo požádáno v roce 2009 a souhlasí na
základě zjištěných skutečností s poskytnutím
daru 17.000 Kč žadateli jako náhrady za vybudovanou a v roce 2007 zkolaudovanou
tlakovou kanalizační přípojku pro pozemek
č. parc. 3532 v k. ú. Černošice;
bere na vědomí informace o poruše kabelového vedení na trase od elektroměrového
pilíře k DPS a souhlasí s úhradou nákladů
spojených s odstraněním následků poruchy
na kabelovém vedení k DPS firmě Elektro Majer ve výši 55.000 Kč vč. DPH;
souhlasí
1. s vybudováním nového kabelového vedení
NN v úsecích Vrážské a Tyršovy ulice,
2. s podáním žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o odkoupení 9 sloupů pro zachování funkčního veřejného osvětlení;

• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
firmy TRASKO, a. s., na provedení kamerového průzkumu splaškové kanalizace v místních
komunikacích určených k rekonstrukci v roce
2012 (I. etapa) za 35.000 Kč vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace veřejného
osvětlení v ulici Komenského za 24.000 Kč
vč. DPH;
• schvaluje záměr pronajmout pozemky ve
vlastnictví města a stanovuje cenu k jednání
se zájemci o pronájem pozemků 20 Kč/m2
identifikace číslo pozemku
KN
3925
PK
493/10(část), 717/4
(část)
KN
479/1 (část)
KN
1158/1
KN
1158/5
KN
3935/11
KN
3926
KN
2245/5 (část)
KN
1160
KN
4048
KN
4049/1 (část)
KN
4032
KN
4033/2
KN
5252/7 (část)
KN
565
KN
4052/2
PK
369/2 (část), 728 (část)
KN
4038/1
KN
4037/1
KN
4709/4
KN
4035/1 (část)
KN
4034/1
KN
4893/1 (část)
KN
4078/1
KN
4078/2
KN
4079/2
KN
5125/27
PK
692/1

výměra m2
46
236
54
517
46
118
41
33
671
22
400
46
91
27
65
81
375
281
29
116
35
40
40
14
26
161
250
4.418

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• jmenuje s účinností od 1. 2. 2012 p. Miroslava Strejčka vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou MěÚ Černošice;
• bere na vědomí, že žádost o dotaci na projekt Snížení prašnosti v obci zpracovala projektová manažerka města Černošice a ruší
usnesení č. 3.4.5 z 19. schůze Rady města
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z radnice

•

•

•

•

•

Černošice ze dne 30. 5. 2011, kterým byla
původně vybrána pro zpracování předmětné
žádosti komerční nabídka p. Struhy v hodnotě
2 % požadované dotace, min. 20 tis. Kč;
schvaluje profylaktický plán správy informačních technologií společností Polysoft, s. r. o.,
pro období šestiměsíční výpovědní lhůty;
ukládá ing. Chauturové sledovat vypsání výzvy na zateplení veřejných budov z prostředků
OPŽP;
bere na vědomí právní stanovisko ve věci
možnosti osvobození nemovitostí dotčených
živelní pohromou od daně z nemovitostí prostřednictvím obecně závazné vyhlášky a informaci starosty o dopadu záplav v roce 2011
a konstatuje, že dle názoru rady města v roce
2011 nedošlo ke škodám na nemovitostech
na území města, které by opodstatňovaly rozhodnutí o osvobození z daně z nemovitosti
v souladu se zákonem; předává zastupitelstvu
města a nedoporučuje obecně závaznou vyhlášku přijmout;
schvaluje darovací smlouvu s PRO.MED.
CS Praha, a. s., a přijetí daru 118.276 Kč na
výstavbu dětského hřiště ,,Oaza Klatovská“
a darovací smlouvu s PRO.MED.CS Praha,
a. s., a přijetí daru 374.353 Kč na výstavbu
hřiště ,,Park DPS“;
schvaluje „Smlouvu o podmínkách užívání
prostor Clubu Kino“ pro kulturní, pracovní
a jiné akce města se smluvním nájemným
60.000 Kč ročně;

• revokuje usnesení č.R/32/27/2011 ze dne
7. 11. 2011; schvaluje Smlouvu o zřízení
stavby pozemní komunikace a pověřuje
1. Ing. Wolfa, rozhodováním o uzavírání Smluv
o zřízení stavby pozemní komunikace
s vlastníky pozemků,
2. Ing. Wolfa, podepisováním Smluv o zřízení stavby pozemní komunikace s vlastníky
pozemků.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
opotřebovaného a nefunkčního hmotného majetku z evidence v celkové částce 31.242,40 Kč.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí se zveřejněním inzerátu společnosti Šiba, s. r. o., formátu
¼ A4 ve vydáních Informačního listu v měsících
březnu až prosinci 2012 výměnou za poskytnutí
podia na černošické kulturní akce.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města Černošice bere na vědomí ukázku pasportu komunikací, vodovodů a kanalizací včetně nabídkové ceny a ukládá vedoucímu
odboru informatiky zpracovat objednávku na
pasport komunikací, vodovodů a kanalizací na
základě smlouvy č. 1387/2011 z 30. 12. 2011.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s výpovědí
Smlouvy o využití programového vybavení se
společností PORS software, s. r. o., ze dne
27. 7. 1996, ve znění pozdějších dodatků.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice určuje nové vozidlo Městské policie Černošice KIA Sportage
SL 2,0 CVVT 4x4 ACTIVE, VIN: U5YPB811CCL142378, dle ustanovení § 41, odst. 2, pís. d)
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, jako vozidlo s právem přednosti v jízdě.
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí návrh sdružení S dětmi a pro děti, aby město podalo žádost o grant z programu Evropa pro občany
na úhradu nákladů pro účastníky mezinárodního letního tábora v Černošicích z partnerských
měst v Německu a Polsku, jehož by Sdružení
bylo organizátorem, a nesouhlasí s podáním žádosti vzhledem k tomu, že není zajištěna účast
minimálně dvou zahraničních partnerských
zemí, která je nutnou podmínkou projektu a v minulosti bylo její zajištění problematické, a Sdružení nemá projekt dostatečně kvalitně připravený včetně rozpočtu a programu.

Z 40. jednání Rady města Černošice ze dne 13. 2. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro stavební úpravy prostoru kulturního sálu v objektu Centrum Vráž společnosti
PIKAZ, a. s., bez nároku na honorář jako náhradu za některé nesrovnalosti v projektu, který zpracovávala pro stavbu MŠ Vápenice;
• bere na vědomí informace o stavu bytu
v podkroví domu č. p. 259, který je pronajat na dobu neurčitou; odkládá rozhodnutí
o opravách bytu v podkroví domu č. p. 259
do 31. července 2012 z důvodu vyhodnocení
způsobu využití celého objektu v delším časovém horizontu a ukládá vedoucímu odboru
investic a správy majetku svolat všechny nájemníky ke schůzce o budoucí koncepci využití objektu č. p. 259;
• bere na vědomí informace o napájení veřejného osvětlení v lokalitě Habřiny; revokuje
své usnesení č. R/38/10/2012 z důvodu, že
dle stanoviska správce veřejného osvětlení
je na sloupech, které měly být rušeny napájecí kabel pro veřejné osvětlení celé lokality
Habřiny a nesouhlasí s demontáží venkovního
vedení NN v oblasti Habřiny podle předložené
situace;
• nesouhlasí s vybudováním RD na pozemku
parc. č. 4101/64 v Arbesově ul.;
• souhlasí se stavebními úpravami rekreační
chaty č. e. 890 v osadě Zátoka radosti;
• souhlasí s úpravami venkovního vedení NN
u č. p. 608 v ulici Dr. Janského;
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• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku
p. č. PK 686/17 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč;
na pozemku p. č. 6192/6 a 6192/7 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 3.300 Kč; na pozemku PK 335/4,
KN 2522/5, KN 2522/16 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice
za 7.600 Kč; na pozemku p.č. 1288 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 23.100 Kč; na pozemku p.č. 6175/3
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 14.400 Kč;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na
pozemku p. č. 417 a 396/1 (PK 204) v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 36.600 Kč;
• bere na vědomí informace o provedené kontrole ČTU a o současném stavu přenosu dat
z objektů VaK a souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti MARVES, v. o. s.,
IČ: 40233391 za cenu 112.510 Kč vč. DPH
pro dodávku a montáž telemetrických zařízení
do objektů VDJ Radotínská a VDJ Kosina za
účelem dokončení propojení všech vodárenských zařízení ve městě s dispečinkem s rozpočtovým opatřením č. 3;
• bere na vědomí informace o provedeném
pasportu dešťové kanalizace a souhlasí

•

•

•

•

s objednáním dopracování pasportu dešťové
kanalizace vzhledem k její větší celkové délce oproti předpokladům u Ing. Melichara za
28.831 Kč bez DPH;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele rekonstrukce Komenského
ulice a souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti STRABAG, a. s., na akci
„Rekonstrukce ulice Komenského“, vč. chodníků, dešťové kanalizace, části vodovodu za
celkovou cenu 7.130.000 Kč bez DPH;
souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro zřízení nové přípojkové skříně na pozemku PK 708/1 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 2.000 Kč;
schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 3427/1 – ostatní plocha, neplodná půda
o celkové výměře 344 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
cenu min. 500 Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozemku
parc. č. 3427/1 – ostatní plocha, neplodná
půda o celkové výměře 344 m2 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
500 Kč za m2;
bere na vědomí nabídku na darování pozemku parc. č.1163/16 v k. ú. Černošice
o výměře 74 m2, který tvoří zelený pás podél
komunikace Husova a schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí darovací o darování pozemku parc. č.1163/16 o výměře 74 m2 v k.ú
Černošice;

z radnice
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Grido, architektura a design, s. r. o., na
zpracování studie pro úpravu projektu přístavby tělocvičny k ZŠ Černošice-Mokropsy za
41.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí podání, kterým mimo jiné
žadatelé navrhují zařadit ulici Jižní a Nad Statkem do I. etapy rekonstrukcí komunikací v letošním roce a konstatuje, že seznam ulic určených k rekonstrukci v jednotlivých etapách
byl několikrát pečlivě zvažován a v tuto chvíli
ho již nelze měnit s ohledem na harmonogram
jednotlivých přípravných prací pro výběrová
řízení; v I. etapě bude rekonstruována ulice
Komenského, část ul. Jižní, Na Poustkách
a V Kosině. Rekonstrukce ulice Jižní a Nad
Statkem je plánována v dalších etapách;
• souhlasí se směnou části pozemku parc.
č. 2686/31 označené v geometrickém plánu
č. 4101-27/2011 ze dne 12. 2. 2012 jako
díl „d“ o výměře 73 m2 v k. ú. Černošice za
část pozemku parc. č. 2686/15 označenou
v témž geometrickém plánu jako díl „b“ o výměře 73 m2 v k. ú. Černošice, který je ve
vlastnictví města Černošice a doporučuje zastupitelstvu tuto směnu projednat a schválit.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje
1. dle § 102 odst. 2, písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační struktury
Městského úřadu Černošice, tak, jak je uvedena v příloze č. 1:
- s účinností od 1. 3. 2012 zrušení oddělení
personální a právní
- s účinností od 1. 3. 2012 zřízení úseku právního
- s účinností od 1. 3. 2012 zřízení úseku personálního na odboru vnitřních věcí
- s účinností od 1. 3. 2012 zřízení úseku specialistů na odboru informatiky
- s účinností od 1. 3. 2012 zřízení úseku techniků na odboru informatiky
2. dle § 102 odst. 2, písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Černošice na 200
3. dle § 102 odst. 2, písm. o) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád
Městského úřadu Černošice s účinností od
1. 3. 2012;
• jmenuje na základě Pravidel škodní komise
pí Šmejkalovou tajemníkem škodní komise
s účinností od 1. 3. 2012.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje podepsání Smlouvy o editování Informačního listu MěÚ Černošice;
• schvaluje vzor Nájemní smlouvy dle přílohy
tohoto materiálu a vzor Dodatku k nájemní
smlouvě (pro byty v DPS); pověřuje vedoucího odboru Dům s pečovatelskou službou
rozhodováním o uzavírání nájemních smluv na
byty v DPS, a to na dobu maximálně 1 roku,
vždy do konce února kalendářního roku, příp.
Dodatku k nájemní smlouvě na byty DPS, kterým se prodlouží doba nájmu o maximálně
1 rok a podepisováním těchto smluv;
• schvaluje vzor Smlouvy o poskytování sociálních služeb a pověřuje vedoucího odboru
Dům s pečovatelskou službou rozhodováním
o uzavírání těchto smluv a pověřuje ho jejich
podepisováním;
• schvaluje vzor Smlouvy o pronájmu nebytových prostor DPS a pověřuje vedoucího odboru Dům s pečovatelskou službou rozhodováním o uzavírání těchto smluv a pověřuje ho
jejich podepisováním;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách zajišťování tisku periodika ,,Informační list“, kterým se zvyšuje náklad Informačního
listu o 100 ks nově na 2800 ks, s navýšením
celkové ceny o 440–590 Kč za jedno vydání
dle 3 smlouvou specifikovaných variant ceny
a dle počtu stran a barevnosti konkrétního čísla Informačního listu;
• schvaluje Nájemní smlouvu na byt 1+1
v DPS.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
o dílo se společností United Architect Studio, s. r. o., na zpracování Návrhu 1. změny
územního plánu Černošice ve výši 330.000 Kč
včetně DPH;
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• vyhlašuje
1. k onkurs na ředitele/ředitelku MŠ Karlická
2. k onkurs na ředitele/ředitelku MŠ Topolská
3. k onkurs na ředitele/ředitelku ZUŠ Černošice;
• souhlasí s uvolněním 10.000 Kč z rozpočtu OŠKCR na zajištění hudební produkce
v rámci mokropeského masopustu dne
18. 2. 2012, jehož organizátorem je masopustní spolek.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup výpočetní techniky dle VŘ
GEM G12/103340 – notebooky (3+1 ks)
– od vítězných společností dle souvisejících
objednávek GEM G12/103659 (společnost
Hi-Tech, spol. s r.o.) a G12/103660 (společnost C SYSTEM CZ, a. s.) v celkové ceně
55.145 Kč bez DPH (66.174 Kč s DPH);
• souhlasí s nákupem 10 ks monitorů dle vítězné nabídky výběrového řízení G12/103444
od firmy CS Data, s. r. o., v celkové ceně
20.000 Kč bez DPH (24.000 Kč s DPH);
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu se společností Kámen Zbraslav, spol. s r. o., na celoroční odběr kameniva z lomu Zbraslav;
• souhlasí s nákupem papírových sáčků na psí
exkrementy od firmy Fedog za celkovou cenu
38.000 Kč vč. DPH v množství potřebném na
celý rok, tj. 38.400 ks.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Černošice za rok
2011.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice bere na vědomí Zápis z 12. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 25. 1. 2012.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• ukládá pí Šiškové ve spolupráci se starostou města Mgr. Filipem Kořínkem a velitelem
JSDH Mokropsy zajistit aktualizaci a zpracování zkrácené verze Povodňového plánu města Černošice a jmenuje členy povodňové komise města Černošice s okamžitou platností;
• souhlasí s tím, aby se město Černošice připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2012 a ukládá odboru
vnitřních věcí vyvěsit tibetskou vlajku;
• bere na vědomí výsledek dosavadních jednání o změně územního plánu na pozemcích
parc. č. 1133/1 a 1134 a ukládá T. Hlaváčkovi, členovi rady města dále jednat o variantě
darování 1/2 pozemku parc. č. 4105/1 městu Černošice při současně změně funkční
plochy na pozemcích parc. č. 1133/1, 1134
a polovině pozemku 4105/1 na BR a při současné rekonstrukci ulice Kollárovy na náklady
žadatelky a po uzavření jednání předložit dohodu zastupitelstvu ke schválení.

Z 12. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 26. 1. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočet na rok 2012 a příspěvky
příspěvkovým organizacím;
• schvaluje rozpočtové opatření číslo 22;
• schvaluje záměr umístění základnové stanice mobilních telefonů (antény, technologie)
na DPS;
• odvolává p. Vaněrka z funkce člena kontrol-

ního výboru zastupitelstva města Černošice
s účinností k 31. 1. 2012 a volí Patrika Recha do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města Černošice s účinností od
1. 2. 2012;
• souhlasí s podáním přihlášky města Černošice za řádného člena Sdružení místních
samospráv České republiky;

• schvaluje prodej části pozemku PK 716/1
o výměře 52 m2 v obci a k. ú. Černošice zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001
označeném v GP č. 3665/2 panu Zechovskému a paní Krátké za cenu 3.000 Kč/m2
Přijato jednomyslně.
• schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 3791 – ostatní plocha, neplodná půda
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o celkové výměře 261 m2 v obci a k. ú. Černošice paní Hessové za cenu 500 Kč /m2;
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: pí Göttelová, p. Hendrych, p. Hlaváček,
p. Hradilek, pí Kalousková, p. Kořínek,
p. Kratochvíl, p. Kraus, p. Otava, pí Paříková,p. Tichý, p. Wolf, p. Zmatlík
proti: pí Mašatová, p. Prskavec, p. Rech,
p. Stádník, p. Strejček, p. Ticháček
zdržel se: 0

• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
p. č. 4050/4 o výměře 512 m2, pozemku
p. č. 4050/8 o výměře 204 m2 a pozemku p. č. 4049/8 o výměře 88 m2, všechny
v k. ú. Černošice;
Přijato jednomyslně.
• schvaluje přijetí daru staveb vodovodu
a splaškové kanalizace na pozemku parc.

č. 5310/11 a 5288/1 (PK 712) v obci a k. ú.
Černošice;
• schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Černošice Topolská;
• vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2010 o místních poplatcích;
• schvaluje odpis pohledávek v celkové výši
20.030 Kč za vodné a stočné;
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: pí Göttelová, p. Hendrych, p. Hlaváček,
p. Hradilek, pí Kalousková, p. Kořínek,
p. Kraus, pí Mašatová, p. Otava, pí Paříková,
p. Prskavec, p. Rech, p. Stádník, p. Ticháček,
p. Tichý, p. Wolf, p. Zmatlík
proti: 0
zdržel se: p. Kratochvíl p. Strejček

• schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu

s obcí Zahořany ve věci vkládání údajů do informačního systému evidence obyvatel v celkové částce 1.500 Kč za kalendářní rok.

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

Jak nám to stát zase zavařil
aneb proč na občanské průkazy stojí fronty

Jak hodnotí klienti
práci úřadu

mil. Kč. Výsledkem je, že v roce 2012 jsou
Černošice ve ztrátě zhruba 10 mil. Kč na
výkon činností spojených se správou území
okresu Praha-západ. A kdo to tedy zaplatí?
Normální je za zprostředkovaně poskytované
služby platit, ze strany státu však ve vztahu
k obcím s rozšířenou působností tento princip neplatí. Město Černošice nemůže a ani
nechce plnění úkolů „pro stát“ dotovat z finančních prostředků, určených „pro občany
Černošic“, tedy z finančních prostředků na
výkon samosprávné činnosti obce.
Ano, zavedení elektronických občanských
průkazů je převratnou událostí. Nové občanky
sice nenabízejí zatím žádné funkcionality, ale
předpokládám, že tento stav se postupně změní. To, co mne osobně mrzí, je fakt, že nejsme
schopni za současných podmínek zajistit lepší
služby pro naše klienty. Na několika jednáních,
která jsem absolvoval s pracovníky ministerstva
vnitra, jsem opakovaně požadoval větší podporu ze strany této instituce našemu úřadu. Zatím
se povedlo pouze domluvit vstřícnější přístup
při proškolování dalších zaměstnanců, kteří
jsou na tyto agendy přesunováni a pomáhají
tak nápor klientů zvládat. Ostatní požadavky,
zejména na posílení počtu kabinek bez dalších
nákladů, jsou víceméně bezúspěšné.
Doporučuji proto všem občanům města,
kteří si chtějí pořídit nový občanský průkaz či
cestovní pas, aby se k vyřízení této záležitosti
objednali prostřednictvím webové stránky města. Vyhnou se tak několikahodinovým frontám,
které na pracovišti v Podskalské jsou. Klient
objednaný přes internet je vyřízen přednostně
a bez čekání.

V rámci aktivit souvisejících s realizací projektu „Zlepšení kvality procesního řízení
a strategického managementu města Černošice“ byl v průběhu roku 2011 prováděn
průzkum spokojenosti klientů s činností
Městského úřadu Černošice a službami,
které klientům poskytuje.
Dotazníky rozdávali klientům pracovníci
úřadu v intervalu jednoho až dvou měsíců
na obou jeho pracovištích, tedy v Praze
i v Černošicích. Průzkumy byly prováděny
v pondělí nebo ve středu s ohledem na délku úředních hodin tak, aby byla zajištěna co
možná největší účast klientů v dotazníkovém
šetření. Vyplněný dotazník klienti odevzdávali anonymně do připravených sběrných
boxů.
Otázky v dotazníku byly otevřené i uzavřené a byly rozděleny na dvě části, kdy první
část (10 otázek) byla zaměřena na činnost
jednotlivých odborů a druhá část (15 otázek)
byla zaměřena na činnost městského úřadu
jako celku. Za celý rok se v rámci pracoviště
Černošice vybralo 316 vyplněných dotazníků a v rámci pracoviště Praha 653 dotazníků. Celkové vyhodnocení spokojenosti
klientů s prací Městského úřadu Černošice
za rok 2011 najdete na webových stránkách
města. Zde snad jen vyhodnocení dvou zásadních otázek „V jaké náladě odcházíte?“,
„Považujete Vy osobně náš úřad za důvěryhodný a profesionální?“. Na první otázku odpovědělo celkem 290 klientů a z cca 82 %
odcházelo spokojených. V druhém případě
zatrhlo celkem z 302 klientů odpověď „ano“
celých cca 93 %. Cílem tohoto šetření bylo
poznat názory a vnímané nedostatky od
osob, kterým jsou služby poskytovány.
Vedení města děkuje všem, kteří předložené dotazníky vyplnili, neboť se jedná o jednu
z důležitých forem, jakou se mohou občané
na zkvalitnění služeb úřadu podílet.

Od 1. ledna mají možnost občané České republiky požádat o vydání elektronického občanského průkazu. Novinka, kterou přinesla
zákonná úprava v oblasti občanských průkazů,
je chvályhodná a ministerstvo vnitra jí prezentuje jako převratnou událost tohoto roku. Možná
tomu tak opravdu je…
A jak se nová zákonná úprava promítla do
činnosti úřadu?
1. Nový systém, který umožnuje požadavky na
občanské průkazy přijímat, byl dodán ministerstvem vnitra koncem prosince. První den
po spuštění vykazoval řadu chyb a několikrát
během dne byl nefunkční. Dětské nemoci…
2. Součástí právní úpravy bylo pozastavení přijímání občanských průkazů na jednotlivých
matričních úřadech. Na území okresu Prahazápad tak náš úřad přišel o dvacet tři „kontaktních míst“, kde si občané mohli požádat
o OP a také si tam vyrobený OP vyzvednout.
Všichni od 1. 1. jezdí do Podskalské. To znamená nárůst počtu klientů na tomto pracovišti o cca 200 %. Heslo „úřad blíž občanovi“ se
kamsi vytratilo …
3. Kabinky, tedy technikou vybavená pracoviště, která umožňují přijímat a vydávat občanské průkazy, jsou nehorázně drahé. Jde
o počítač s monitorem, fotoaparát a bílou
stěnu v uzavřené kabině. Cena takového zařízení se pohybuje v řádu 300 tis. Kč, tato
cena nezahrnuje pronájem softwaru, který
je pro pořízení OP průkazů nutný. Pokud bychom si chtěli takovou kabinku pronajmout
alespoň na 5 let, pak se cena zařízení i softwaru vyšplhá k neuvěřitelné částce 1,25 mil.
Kč. Vzhledem k současným cenám elektroniky na trhu snad ani nepotřebuje další komentář …
4. Rádi bychom rozšířili úřední hodiny, zavedli
směnný provoz, otevřeli v sobotu, rozšířili počet přijímacích míst (tzv. kabinek), ale … Zavedení nového systému není státem finančně
kryto. Pro rok 2011 se snížil příspěvek státu na agendy úřadu o 4,5 mil. Kč, pro rok
2012 je tento příspěvek nižší o dalších 5,4
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Honza Louška, tajemník úřadu

Martina Chauturová, odbor vnitřních věcí
úsek projektového řízení a komunikace

z radnice

Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu (2. část)
Odbor má na starosti agendu stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování
a silničního správního úřadu. Podle druhu vykonávané agendy je odbor rozdělen na
tři části: oddělení stavebního úřadu, úsek územního plánování a úsek dopravy.
Úsek územního plánování
Úsek územního plánování zajišťuje výkon státní správy jako úřad územního plánování a vyvlastňovací úřad. Tyto úřady mají na starosti
celé správní území obce s rozšířenou působností, tj. území bývalého okresu Praha-západ.
Úřady územního plánování vznikly 1. 1. 2007,
kdy nabyl účinnosti nový stavební zákon. Činnost úřadu územního plánování zajišťují 4 referenti. Úřad vykonává dvě hlavní činnosti, které
na sebe navazují – zpracovává územně analytické podklady a dělá pořizovatele územních plánů
a regulačních plánů.
Územně analytické podklady se zpracovávají na základě průzkumů území, požadavků na
provedení změn v území a údajů o území (údaje
např. o nemovitých památkách, urbanistických
hodnotách, přírodních rezervacích, záplavovém
území, nerostných surovinách, komunikacích,
železnici, ochranných pásmech - celkem se sleduje 118 jevů). Na závěr se zpracovává rozbor
udržitelného rozvoje území, ve kterém se hodnotí vyváženost podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (rovnováha
mezi ekologickým, ekonomickým a sociálním
pilířem udržitelného rozvoje). Rozbor také obsahuje problémy k řešení v územních plánech,
zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů, ohrožení území
například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
Územně analytické podklady se musí každé
dva roky aktualizovat a slouží jako jeden z podkladů pro zpracování územních plánů.
Druhou hlavní činností úseku územního plánování je pořizování územních plánů a regulačních plánů pro město Černošice a na základě žádosti také pro obce v našem správním
území.
V procesu tvorby územního plánu je třeba rozlišovat funkci pořizovatele, projektanta a obce.
Obec prostřednictvím zastupitelstva rozhoduje o pořízení územního plánu. U obce se
podávají návrhy na pořízení změny územního
plánu. Návrhy může podat občan nebo vlastník pozemku a stavby na území obce. Obec pak
spolupracuje s pořizovatelem při procesu projednávání územního plánu. Zastupitelstvo obce
vydává projednaný územní plán nebo ho může
vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě.
Projektant zpracovává vlastní návrh územního plánu, odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované dokumentace, zejména
za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a spolupracovat
s pořizovatelem a dotčenými orgány.

Pořizovatel zpracovává návrh zadání územního
plánu, ve kterém stanoví hlavní cíle a požadavky
na zpracování územního plánu. Pořizovatel pak
zajišťuje vlastní projednání územního plánu.
Pořizování územního plánu obce je složitý
proces o několika fázích, kdy je nutné komplexně prozkoumat stav území obce, její potřeby
a záměry, návrh řešení poté vyladit s požadavky několika desítek dotčených orgánů státní
správy, ať už jde o orgány ochrany přírody nebo
správce technických sítí. Do celého procesu je
vtažena i veřejnost, která má právo podávat námitky a připomínky. Z toho je zřejmé, že v celém
průběhu pořizování je nutné řešit řadu střetů
a sporů a vést mnohá jednání, při nichž funguje
pořizovatel – úřad územního plánování jako garant zákonnosti.
Územní plány obcí v našem správním obvodu, které byly vydány od roku 2007 musí obce
poskytnout úřadu územního plánování. Úřad
územního plánování je zveřejňuje na internetových stránkách města Černošice v části Územní
plánování, kde zveřejněna textová i grafická část
územních plánů.
Úřad územního plánování není nadřízeným
orgánem stavebních úřadů ani obcí ležících
v jeho správním území. Má za úkol znát vazby
mezi obcemi a hlídat fungování území v širších
souvislostech. Posouzení plánované stavby,
zda odpovídá územnímu plánu, neprovádí úřad
územního plánování, ale stavební úřad. Stížnosti
na postup stavebního úřadu je proto nutné adresovat jeho nadřízenému orgánu, tj. krajskému
úřadu.
Působnost vyvlastňovacího úřadu vykonává úsek územního plánování ve spolupráci
s odborem vnitřních věcí. Vyvlastňovací úřad řešil například vyvlastnění pozemků pro výstavbu
městského okruhu mezi Vestcem a dálnicí D1.
Úřad většinou řeší vyvlastnění pozemků pro výstavbu komunikací nebo inženýrských sítí vymezených jako veřejně prospěšné stavby v územních plánech.
Úsek dopravy
Úsek dopravy zajišťuje výkon státní správy jako silniční správní úřad podle zákona
o pozemních komunikacích, stanoví místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích a uzavírá smlouvy o užívání veřejného prostranství na území města Černošice. Na úseku dopravy pracuje 1 referentka.
Do kompetence silničního správního úřadu patří rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací
a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, projednávání správních deliktů ve věcech
místních komunikací a veřejně přístupných

účelových komunikací, rozhodování o uzavírkách a objížďkách, rozhodování o zřízení
vjezdu na pozemek, povolování zvláštního
užívání komunikace (užití místní komunikace
pro umísťování reklamních zařízení, zařízení
staveniště, skládka stavebních hmot, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného
parkování, zřizování a provoz stánků, audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních a kulturních akcí).
Místní a přechodnou úpravu provozu na
místních komunikacích stanovuje podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,
jedná se o umístění svislých i vodorovných dopravních značek na území města Černošice.
Úsek dopravy spolupracuje s Českými
drahami při přípravě a schvalování vlakových
jízdních řádů a projednává s nimi navýšení
a zefektivnění vlakových spojů, vyřizuje s nimi
stížnosti na kvalitu a intenzitu železničního dopravního spojení, projednává závady zjištěné
na stavbách a zařízeních dráhy nebo na stavbách na dráze (zastávky, nástupiště, osvětlení, úklid veřejně přístupných prostor, podchody, železniční přejezdy, oplocení).
Úsek dopravy spolupracuje se společností Ropid při schvalování autobusových
jízdních řádů, zřizování nových autobusových
spojů a vedení nových autobusových linek.
Vyřizuje se společností Ropid stížnosti a podněty veřejnosti vznesené ke kvalitě a intenzitě
autobusové dopravy.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
helena.usiakova@mestocernosice.cz

Město musí vyhlásit
konkurzy na ředitele
škol a školek
V prosinci loňského roku byla s účinností
od 1. ledna 2012 schválena novela školského zákona, podle níž končí výkon funkce ředitele školských zařízení (zřizovaných
městem) dnem 31. 7. 2012 těm ředitelům,
kteří jsou ve funkci déle než šest let. V Černošicích se to týká základní školy, mateřských škol Karlická a Topolská a základní
umělecké školy.
Rada města proto v únoru rozhodla o vyhlášení konkurzů na vedení těchto čtyř
městem zřízených organizací. O obsazení
míst v obou školkách a základní umělecké
škole se bude rozhodovat v konkurzním řízení již během jara, o novém řediteli školy
pak v září až říjnu (současný ředitel PhDr.
Zdeněk Moucha bude od 1. 8. na přechodnou dobu tzv. „pověřen vedením“). Stávající
ředitelé (ředitelky) se samozřejmě mohou
o své místo opět přihlásit a v případě úspěchu v něm zůstat, takže výsledkem konkurzu nemusí být personální změna.
Lenka Kalousková
členka rady města
Lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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Názory zastupitelů
Loni v létě byla změněna „hluková vyhláška“ –
v neděli a ve svátky se nově stanovila možnost
používání zařízení a nástrojů produkujících
hluk od 14 až do 20 hodin (s výjimkou stavební činnosti). Změna vyvolala bouřlivé reakce
občanů a bylo avizováno (IL srpen 2011), že
s odstupem několika měsíců se zastupitelstvo
k problematice vrátí znovu a zhodnotí její dopad. Jaké by podle vás měly být časové možnosti používání hlučných nástrojů a zařízení
v neděli, případně o víkendu obecně, a proč?
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Podporuji návrh zachovat v neděli klid všech strojů,
protože od toho neděle dostala
své jméno, má to být den odpočinku nerušeného prací, kterou
můžeme dělat jindy. Nevím kdo
a jak by určil, který stroj lze použít a který je příliš hlučný, myslím že je to spíš na domluvě mezi
sousedy, určitě mi nevadí elektrická sekačka na
trávu.Chápu, že někdo je natolik pracovně vytížen, že nestačí za týden ani posekat zahradu,
ale také si myslím, že by to nejspíš nestihl, ani
kdyby měl týden osm dní. A proto se zamysleme, k čemu má sloužit neděle..
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Hlasování
o změně „hlukové vyhlášky“ loni
na jaře jsem se nezúčastnil vzhledem ke své nepřítomnosti na
tomto zastupitelstvu. Dodnes mi
není zcela jasné, kdo tuto změnu inicioval a z jakého důvodu. Negativní reakce
spoluobčanů ze svého okolí jsem však zaznamenal velmi záhy. Prakticky všichni lidé mého věku
a starší se vyjádřili proti této změně. Požadovali
v neděli klid. Lidé mladší 45 let nejsou v názorech jednotní, menší polovina je proti, větší části
je to v zásadě jedno. Nikdo nedeklaroval zásadní potřebu ponechat neděli jako „hlučný den“.
Tolik spoluobčané v mém okolí. Geograficky
i historicky je naše země součástí křesťanské
Evropy. I když nejsem praktikující křesťan, moje
životní názory, morální zásady i měřítka hodnot
jsou touto kulturou ovlivněny. A podle těchto
tradic má být neděle dnem klidu, odpočinku
a času pro rozjímání a setkávání se s přáteli. Na
základě diskusí se svými spoluobčany se domnívám, že i podstatná část z nich smýšlí podobně.
Ostatně i v jiných kulturách bývá jeden den v týdnu ponechán jako den klidu. Zastánci aktuální
podoby vyhlášky argumentují tím, že současný
moderní člověk je natolik vytížen v zaměstnání,
že mu zbývá na domácí práce a koníčky jen víkend. I já mám často problém stihnout posekat
trávu a zlikvidovat jiné hlučné práce mimo neděli. Zvláště zasáhne-li rozmar počasí. Přesto se
o to maximálně snažím. A věřím, že stejně tak
i moji spoluobčané. Navzdory tomu ale pozoruji
ve svém okolí nárůst provádění hlučných prací
v neděli. Ne skokově. Spíše pomalu a plíživě.
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem budu
usilovat při jednání zastupitelstva o změnu této
vyhlášky a udržení neděle a státních svátků jako
dnů klidu.
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● Michal Strejček (Volba pro město): Vyhlášku bych
zcela zrušil. Otázka dodržování
nedělního klidu je především
o vzájemném respektu k rozdílným potřebám spoluobčanů
a nikoliv o jednostranném direktivním nařízení, které stejně nikdy nebude
vyhovovat všem. Navíc dodržování takového
nařízení je nutno vymáhat obecní policií, což ke
spokojeným sousedským vztahům přispěje ještě méně, než sekání trávy v neděli odpoledne.
Neschopnost respektu, tolerance a normální
lidské dohody se sousedy se žádnou vyhláškou nevyřeší.
● Pavel Tichý (Věci černošické): Podle mého názoru by
jeden den v týdnu (neděle) měl
být klid a v naší části Černošic
toto pravidlo ctí většina sousedů
jaksi tradičně. Pouštět v neděli
sekačku je mi proti srsti (a pokud jsem to někdy udělal, tak maximálně jednou za deset let :-). Myslím, že při troše snahy
a plánování lze zahradu posekat ve všední den
v podvečer, nebo v sobotu. Navíc jsem přesvědčený, že jednoduchá pravidla se snadno
dodržují. Současně platné časové rozmezí je
spíše komplikuje. Pokud se tato otázka tedy
znovu otevře, budu se přiklánět k omezení
hlučných strojů po celou neděli.
● Daniela Göttelová (Věci
černošické): Jsem pro takové
znění vyhlášky, které umožní
používání hlučných strojů a zařízení pouze ve všední dny od 8
do 18 a v sobotu od 10 do 18
hodin. V neděli jsem pro úplný
zákaz těchto strojů. Domnívám se, že bychom
měli respektovat, že neděle je historicky v našich zemích dnem klidu. Hlukovým smogem
jsme i tak obtěžováni víc než dost, proč si tedy
nedopřát ticho a klid alespoň v neděli.
● David Hendrych (Věci
černošické): Otázku ,,hlukové
vyhlášky“, respektive klidu v neděli a ve svátky, považuji primárně za otázku vzájemné ohleduplnosti a sousedských vtahů.
Z tohoto pohledu je smutné, že
je vůbec tuto problematiku potřeba upravovat
nařízením. O vymahatelnosti a postihnutelnosti
takového nařízení nemluvě. Při loňském hlasování o změně jsem si nicméně neuvědomil, jak
citlivé toto téma pro obyvatele je, a ,,bouřlivost“
reakce veřejnosti mne, přiznávám, překvapila. Neměli bychom opakovat stejnou chybu
a ,,hlukovou vyhlášku“ znovu měnit bez znalosti názoru obyvatel. Za správný postup považuji
uspořádat k této otázce anketu mezi veřejností.
Za vhodné bych považoval spojení této ankety např. s krajskými volbami na podzim 2012.
Tento termín se na jednu stranu může zdát poměrně daleko, ale na druhé straně by umožnil
fungování současných pravidel alespoň jednu
sezonu (současná pravidla vstoupila v platnost
až na konci léta, tzn. jejich dopad nelze dle
mého názoru objektivně posoudit). Následně
bychom se jako zastupitelstvo měli výsledky
takové ankety řídit.

● Tomáš Hlaváček (Věci
černošické): Od zavedení
nového znění vyhlášky jsem
nezaznamenal prakticky žádné
stížnosti nebo problémy, které
by potvrzovaly, že se situace
fakticky zhoršila. Z mého pohledu tedy nedošlo ke zhoršení situace v praxi,
jak se někteří bezprostředně po schválení vyhlášky obávali. Osobně jsem zastáncem spíše
liberálnějšího přístupu (a lidské domluvy) než
striktní regulace (a jejího vynucování městskou
policí). Případnou přísnější regulací navíc nepříjemný hluk z našeho okolí nezmizí, jen se
přesune na jiné dny. Současný režim, kdy je
sekání trávy (nikoliv používání stavebních strojů) povoleno i v neděli odpoledne, proto považuji za rozumný.
●
Milada
Mašatová
(ČSSD): Při loňské změně „hlukové vyhlášky“ jsem hlasovala
proti. Zvláště v dnešní uspěchané době plné stresu by měl být
alespoň jeden den v týdnu klid.
V neděli by tedy podle mého
názoru mělo být používání hlučných nástrojů
zakázáno zcela. Lidé nepoužívají jen sekačky
na trávu, o kterých se pořád hovoří, ale také
například motorové pily, cirkulárky či rozbrušovačky. Pokud se tedy „hluková vyhláška“ bude
na zastupitelstvu projednávat znovu, budu opět
hlasovat pro úplný zákaz hluku v neděli.
● Filip Kořínek (Věci černošické): Současný stav bych neměnil. Věřím, že obavy z dopadu loňské změny se nenaplnily,
nezaznamenal jsem během léta
žádné stížnosti. Mimochodem,
nešlo o povolení hluku v neděli,
jen o přesun vymezené doby z nedělního dopoledne na odpoledne a její rozšíření. Podle mne
není důvod to vracet a už vůbec ne přistoupit k rigidnímu nastavení neděle jako dne absolutního
ticha, jak někteří občané i zastupitelé navrhují.
Nejsem pro přísnou regulaci, nechci lidem tolik
diktovat, jak mají žít. Nestojím o to, aby případný
nedělní klid musela hlídat a represí vynucovat
naše městská policie. A povinným klidem bych
se cítil i osobně omezován. Když bude v sobotu
pršet, odložíte sekání trávy o týden nebo o dva?
Nevadí někdy hluk více ve všední den večer než
v neděli odpoledne? Nechci mít svůj – ani Váš
– život tak konkrétně nalajnovaný... Ke svým
sousedům se chovám ohleduplně bez ohledu
na vyhlášky. Kdybychom snad přece jen o další
změně vyhlášky měli časem uvažovat – třeba za
rok nebo za dva, cítil bych jako potřebné si nejdříve přesněji zjistit názor občanů. Loňská úprava se ukázala být citlivější věcí, než jsme původně tušili. Přesto, nebo možná právě proto, dnes
podle mne není pádný důvod k další změně.
● Martin Stádník (Věci černošické): Zvyk je železná košile
a pokud se obecně něco zaběhlého mění, většinou to s sebou
přináší „bouřlivé reakce“. Nejinak tomu bylo v tomto případě,
nicméně pokud vím, nebyla
v průběhu roku evidována žádná úřední stížnost.
Asi těžko bude nastavení „hlukové vyhlášky“ vy-
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hovovat všem (život mladých, věčně uspěchaných na straně jedné a starší generací toužící po
klidu na straně druhé, je jen jedním příkladem
možných rozdílných pohledů na věc). Pokud jde
o mě, nejsem příznivcem zbytečného regulování
života občanů, na můj vkus už tak dost „svázaného“. Jako nejvhodnější varianta by mě připadala
ta, kdy by v sobotu bylo možno hlučné stroje
používat a neděle a svátky byly dny klidu. Bez
úředního nařizování, prostě proto, že neděle je
od slova nedělat, a aby tedy zodpovědnost za
obecný (a možná i obecní) klid převzal každý
sám za sebe a v opačném případě sám sebe
označil za „černou vránu“.
● Petr Wolf (TOP 09): Dle
mého názoru měníme tuto vyhlášku až moc často a občané
v tom musí mít zmatek. Upřímně
řečeno, ani já jsem přesný časový úsek z hlavy nevěděl. Pro
mne je tato část vyhlášky pouze
nástrojem, který nahrazuje dobré vzájemné sousedské vztahy. Z bouřlivých diskusí vyplývá pro
mne pouze spor o sekání trávy v neděli či nikoli.
Pokud je to možné, žádný hluk bych v neděli nedělal. Jsou situace, kdy to opravdu jinak nejde,
ale těch je v průběhu roku minimum. Zároveň je
pro mne nemyslitelné zavolat na souseda městskou policii při porušování této vyhlášky, vždy

se dá dohodnout, nebo ne? Ať bude vyhláška
jakákoliv, pokaždé bude část občanů, kterým
se to líbit nebude. Takto bychom mohli vyhlášku
měnit každého půl roku a někomu se zavděčit
a někomu ne. Stačila by vzájemná sousedská
tolerance a ne hromady vyhlášek.
● Lenka Kalousková (Věci
černošické): Od loňského roku
platí vyhláška, podle které je
v neděli od 14 hodin odpoledne
zakázáno používání hlučných
stavebních strojů, lze používat
pouze stroje pro zahradní práce, jako sekačky na trávu apod. Osobně jsem
nezaznamenala žádný problém s touto úpravou
vyhlášky (dřívější vyhláška povolovala používání
veškerých hlučných strojů v neděli pouze mezi
10 a 12 hodinou dopolední) a nevidím tedy ani
potřebu ji měnit. Je to vlastně takový kompromis, díky kterému mohou například trávu posekat i ti, kteří jsou přes týden pracovně vytíženi
a v sobotu jim to počasí nedovolí, v neděli dopoledne bývá tráva ještě mokrá. A zároveň by
měl být dodržen klid pro případné pozdní ranní
vstávání či nedělní snídani nebo oběd na zahradě. Jsem proti zbytečným restrikcím a myslím si,
že ohleduplnost by měla být základem sousedského soužití a čím méně hluku budou o víkendu lidé produkovat, tím lépe. Protože neděle je

v našich končinách tradičně považována za den
klidu, určitě přispěje k příjemné atmosféře ve
městě, budou-li lidé nedělní odpoledne k sekání a podobné hlučné práci na zahradě používat
skutečně jen v nutném případě.
● Karel Müller (Věci černošické): Není jasné, jaká podoba hlukové vyhlášky by nejlépe korespondovala s veřejným
zájmem. Věc je otázkou politické dohody – je jasné, že jiné
zájmy mají v této otázce rodiny
s malými dětmi jiné kutilové či zahrádkáři, jiné
ranní ptáčata či vyznavači kytarových táboráků
apod. Optimální by bylo, pokud by se občané
dokázali v této věci o svých zájmech civilizovaně
a odpovědně dohadovat a brali zřetel na zájmy
svých sousedů. Vyhláška je pak v této věci spíše
náhradou za nefunkční sousedské vztahy, které
by dokázaly málo ohleduplné či neuvážené jednání vytěsňovat. Neboť jde o zásadně politické
a kontroverzní téma, zdálo by se mi vhodné,
kdyby pod patronací města probíhala delší občanská debata, kde by občané měli příležitost
reprezentovat své názory, poté by bylo možné
eventuálně přistoupit k další úpravě vyhlášky. Je
ale zřejmé, že také veřejné mínění v této věci se
může v čase měnit, proto rigidita vyhlášky nikdy
nemůže nahradit flexibilitu sousedské domluvy.
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TERMÍN ZÁPISU
ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
úterý 13. března středa 14. března
středa 21. března
8.00–12.00
13.00–17.00
8.00–13.00
13.00–17.00

8.00–12.00

8.00–13.00

15.00–18.00

15.00–18.00

15.00–17.00

z města a okolí

Jaro se blíží!
Ve výtvarné dílně o.s. Náruč jsme pro Vás
připravili nádherné velikonoční motivy –
ptáčky a kuřátka na pověšení i na zapichování. Ručně malovaná velikonoční přání zas
potěší Vaše blízké či obchodní partnery.
Výrobky zakoupíte na e-shopu http://osnaruc.webnode.cz/velikonoce/ nebo v kavárně Modrý domeček, Náměstí krále Jiřího
z Poděbrad 3, Řevnice.
Máte doma zbytky látek?
Přebytečné nebo poškozené mašle, stužky, plátna, filc, duté vlákno, barevné papíry,
čtvrtky, bavlny, vlnu, látky nebo cokoliv z čeho
se dají výtvarně tvořit dekorace nám pomůže.
Velmi uvítáme, darujete-li nám vhodné materiály, které sami nevyužijete, budeme tak
moci rozšířit naši tvorbu.
Díky firmě Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., jsme mohli zakoupit do naší
výtvarné dílny přístroj na slepotisk, na kterém
naši klienti vytváří nevšední a vkusná přání.
Za o.s. Náruč, Šárka Hašková

Černošická lanparty se vydařila
Začátkem února uspořádala iniciativa Pětatřicet nancí proběhnout. Vděčíme za to hlavně všem
partnerům akce a přátelům, kteří nás podpořiKakají v tělocvičně ZŠ Černošice první Černoli. Partnery Černošické lanparty byly Monster
šickou lanparty, interaktivní turnaj v počítačových
Energy, MetronomyCZ, Douwe Egberts, The
hrách přes síť. Prostory tělocvičny v ZŠ ČernošiRedbrick House, časopis Computer a velké díky
ce se zaplnily nejen výpočetní technikou a kabepatří také ZŠ Černošice.
láží, ale hlavně nadšenými lidmi, kteří se rozhodli
strávit více jak 24h tím, že společně změří síly
Jan Jelínek
v týmových i individuálních
FOTO: Pětatřicet Kakají
soutěžích. Přestože zde
probíhaly zápasy, které byly
doslova o život (samozřejmě
ten virtuální), akce se nesla
ve velmi přátelském duchu
a i přes absenci spánku zde
byla stále pohodová atmosféra. Vítězem lanparty se
stal Matěj Babiš, druhou pozici zaujali Jindřich Paukert
a Dan Matoušek a na třetím
místě skončil Filip Novotný.
Všichni vítězové si domů odnesli hodnotné ceny.
Jsme velmi rádi, že akce
-- Na lanparty se sešli nadšenci počítačových her. -mohla i přes nedostatek fi-
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110. výročí školy v Černošicích

-- Od roku 1846 do radotínské „školy“ postavené v roce 1684 chodily
s radotínskými dětmi i naši pra praprarodiče, a to až do roku 1871. --

Nejdříve se chodilo do Radotína
Jak to bylo s dětmi a jejich vzděláváním v minulých staletích mnoho nevíme. V Černošicích
škola nebyla. V kronice najdeme, že v roce
1651 ve starých Černošicích, což bylo 8 chalup v okolí kostela, žilo 28 dospělých osob
a jeden jedenáctiletý chlapec. Byli poddanými
zbraslavského kláštera. Ani později, pro velkou
vzdálenost a obtížnost cesty, zdejší děti do školy nechodily. Povinnou školní docházku zavedla
až Marie Terezie v roce 1774. Škola byla v Radotíně a teprve v roce 1846 byly k této škole
„přiškoleny“ obce Horní a Dolní Černošice.
Také o počátcích školy v Radotíně se můžeme jen dohadovat, jediným pramenem je Kronika zbraslavská. V ní cisterciácký opat Petr
Žitavský uvádí, že v letech 1316–1338 některé
děti docházely „k učení do zbraslavského kláštera“. První zmínka o „kantořích“ radotínských
je kolem roku 1715 ve staré matrice třebotovské
fary, protože kantor v té době zastával i práci
kostelníka. Zvláštní školní budova pochopitelně
ještě nebyla a učitel bydlel v tzv. zádušní chalupě, která stála od r. 1684 v blízkosti kostela, asi
na dvoře dnešního městského úřadu. Stavení
mělo jednu místnost 8 x 6 m, kde učitel bydlel i vyučoval 15 až 20 dětí ve věku 6 až 12 let.
Bezprostřední dozor nad školou měl farář, vyšší
dozor vykonával obvodní školní dozorce nebo
vikář.
V polovině 19. století byla prodloužena povinná školní docházka ze 6 na 8 let a také počet obyvatelstva Radotína a přiškolených obcí
se zvyšoval a na to již kapacita školy nestačila. Také na zádušní chalupě hlodal zub času
a v roce 1858 již vypadala jako nejbídnější
chatrč, ale pro nezájem zbraslavského okresu

-- Vyučování v nové škole (dnes radotínský městský úřad)
začalo v roce 1872. --

se v této „středověké morně“ učilo až do roku
1871. Teprve kvůli naprosto nevyhovujícím podmínkám se od října toho roku začalo vyučovat
v sále hostince U Koruny. Teprve na základě
nařízení okresního hejtmana se začala stavět
nová škola, dnešní městský úřad. Se stavbou
se začalo na jaře roku 1872 a 15. září začalo
vyučování. Stavba stála 14 tisíc zlatých, které
uhradil okres.
V roce 1880 bylo v Radotíně ve dvou třídách
141 dětí ve věku do 14 let. Od ledna 1888 se
učilo již ve 3 třídách a v roce 1890 školu navštěvovalo 219 žáků. Pro nedostatek místa byla
od května 1896 zřízena další třída v pronajatých
prostorech, to chodilo do školy již 303 žáků.
Základní kámen nové školy proti kostelu byl položen v roce 1900.
První škola v Černošicích až v roce 1901
To již byla situace na hranicích možností
a bylo třeba, aby se i Černošice konečně začaly
starat o vzdělání svých dětí. V roce 1900 měly
Černošice již 44 domů a stále jich přibývalo.
A tak slavná c. k. okresní školní rada přípisem
ze dne 6. 2. 1901 čís. 807 oznámila, že dne
8. 2. 1901 vyšle ohledací komisi, která prohlédne místnosti, které občané Černošic nabídli pro
umístění jedné učebny povolené jednotřídní
školy. Tento den nejprve prohlédli místnost
v č. p. 41 v Masarykově ulici, dnes Poštovní
č. 217 a v č. p. 18 v Komenského ul. dnes
č. 109, jež byly pro malou prostoru neuznány
dostatečnými. Pak byly prohlédnuty místnosti
v přízemním domku č. p. 38 dnes č. 104, kdež
vybouráním příčky mezi dvěma pokoji nabyta
místnost postačitelná pro 50 dítek.
Dle smlouvy nájemní ze dne 8. 2. 1901 „po-

vinna byla obec Anně a Janu Šůrovi, majitelům
č. p. 38, kde kromě učebny byl byt pro učitele
pozůstávající z kuchyně a pokoje, platiti roční
nájem 400 K. Nábytek do najaté učebny dala
místní školní rada z části sama zhotoviti, z části
si jej vydlužila z vůkolních škol. Lavice, tabule,
záchody vypůjčeny z Třebotova, Mokropes
a Slivence.“
Přípisem ze dne 27. 2. 1901 čís. 906 bylo
oznámeno slavnou c. k. okresní školní radou,
aby se přikročilo k ustavení místní školí rady. Ta
sestávala z místního starosty, 4 členů a 2 náhradníků místním zastupitelstvem volených a důstojného pana faráře.
Na základě vypsaného konkurzu v Národních
Listech a Národní Politice byla podána na stavbu školy jediná offerta, nebo chcete-li nabídka,
a to pana Josefa Kusýho, zkoušeného mistra
zednického z Dobřichovic. Tomu byla stavba
dne 25. července 1901 místní školní radou
zadána. Stavět se začalo jen o pár dní později,
dne 29. července.
Školní rok začal dne 2. září 1901 službami
Božími ve farním chrámu Páně v Třebotově, kterých se účastnila mládež zdejší školy se svým
učitelem. Výuka začala v prozatímní škole.
Den 2. března 1902 byl Horním Černošicům
dnem nejpamátnějším, den to svěcení školní
budovy, jehož se účastnili P. T. páni hosté.
To nám říká Pamětní kniha školy v Horních
Černošicích. Výstava s dobovými fotografiemi,
která nám přiblíží školské začátky v Černošicích, se bude konat letos v květnu. Konkrétní
datum upřesníme v některém z příštích čísel
Informačních listů.
Milena Křížová
FOTO: archiv autorky

Krátké zprávy ze základní školy
• V měsíci lednu probíhala okresní kola olympiád
– dějepisné v Kladně, kde se na 2. místě umístil
žák 8. A Vratislav Šustr, matematické v Černošicích, kde výborně vyřešil úlohy deváťák Tomáš
Rendl a spousta páťáků si poprvé zkusila, jaké
to je reprezentovat školu. V další matematické
soutěži Pythagoriádě vyhrál v kategorii osmých
tříd Adam Tyl a v kategorii sedmých tříd byla Bára
Biskupová druhá.
• 23. ledna jsme zapisovali žáky budoucích
prvních tříd. Dostavilo se 143 dětí se svými rodiči. Do první třídy nastoupí 123 dětí, 16 rodičů
16

požádalo o odklad. Žáky, kteří spádově nepatří
do naší školy, jsme museli z kapacitních důvodů
odmítnout.
• Pan učitel Vávra se zúčastnil lednového setkání
koordinátorů projektu The Youth Video Museum
v německém městě Wolgast. Na pracovní schůzce se plánovaly mobility, pravidla pro vytváření
a hodnocení videa a další směřování projektu.
Více na http://cernosiceschool.blogspot.com.
• Pod lavicí – to je název našeho školního časopisu – jeho první číslo vyšlo právě 1. 2. 2012 u příležitosti akce Ruce tleskejte Kryštofu Kolumbovi.

• 25. ledna nám uvařil rizoto s kuřecím masem
a bulgurem pan Machalík z firmy CountryLife. Vařil
společně s našimi kuchařkami a toto jídlo si vybralo asi tři sta strávníků, všem velice chutnalo.
• 31. ledna jsme zakončili první pololetí. S vyznamenáním prospělo 481 žáků, pouze prospělo
178 a neprospělo 7 dětí. V tomto počtu nejsou zahrnuty děti, které jsou se svými rodiči v zahraničí.
• Ve škole probíhá komplexní revize elektroinstalace.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

z města a okolí

„Divadlo mě víc baví z té druhé strany,“ říká Iveta Dušková
Nejdříve byla Iveta Dušková především herečkou, po narození dětí se dala na pedagogickou dráhu a v současné době se věnuje tvorbě divadelních her a jejich režii.
Do Černošic se společně se svým manželem, známým hercem Jaroslavem Duškem,
přestěhovala před 22 lety. Těsně po revoluci zde společně s přáteli koupili napůl
rodinný dům.
XX Proč zrovna Černošice, čím vás oslovily?
Černošice jsem tehdy vůbec neznala, ani jsem
netušila, kde jsou. Dcera Agátka se narodila
v září roku 1989, takže poprvé se sem jel na
dům podívat hned po listopadové revoluci jen
můj muž s Řepovými. A byli nadšeni. Já jsem
sem přijela až později a jejich názor jsem vůbec
nesdílela. Dům byl rozpadlý, plesnivý, zahrada
byla zarostlá. Vůbec se mi sem nechtělo. Tehdy
jsme měli peníze sotva na koupi domu, na rekonstrukci již ne.
XX To jste se do domu přesto nastěhovali?
Stěhovali jsme se rok na to. Neměli jsme ani
kuchyň, nádobí jsem myla v lavoru. Zahrada
byla samé bláto. A do toho všeho dvě malé děti
(pozn. red. Agáta a Martin). Rekonstruovalo se
postupně.
XX A jaký je váš pohled na Černošice dnes?
Černošice miluji, ale vadí mi to přetížení – masivní
výstavba, která zcela mění charakter této nádherné lokality. Doufám, že tu zůstanou alespoň
ty lesy okolo, ty mám moc ráda. A snad si město
i nadále zachová svůj komunitní ráz. Moc ráda si
totiž zajdu třeba do cukrárny na Vráži nebo do obchůdku Kopretina, kde si můžu popovídat, nebo
do nově vzniklého klubu Ferenc Futurista.
XX Jak jste se od herectví dostala k pedagogické práci?
Po revoluci se podmínky v našem oboru dost změnily, lidé měli jiné starosti než chodit do divadel.
Po mateřské jsem se tedy neměla moc kam vrátit. A tak jsem založila „dramaťák“ v Černošicích.
Prvními klienty byly moje děti a děti mých přátel.
A pak jsem taky začala učit na Vyšší odborné škole herecké v Michli. To byl pro mě velký mezník,
divadlo mě začalo víc bavit z té druhé strany.
XX Učíte stále?
Učila jsem šest let (1999–2005). „Odchovala“
jsem za tu dobu dvě herecké skupiny. S tou dru-

FOTO: divadelní soubor Cylindr

hou jsme po absolutoriu založili divadelní soubor
Cylindr. Ne všichni v něm samozřejmě ještě hrají,
není to totiž práce, která by se dala dělat pro peníze. Hned na začátku jsem studentům říkala, že
z nich nebudu dělat slavné herce . Z hereckých
škol jich totiž každý rok vyjde asi stovka.
XX Co může vlastně dělat herec, který nehraje?
Herectví lze využít i v jiných profesích. Např. Martin Horský napsal scénář k filmu Láska je láska.
A úspěšnými lidmi v jiných oborech než je přímo
herectví se stali i další z mých studentů, jsem na
ně hrdá.
XX Nejvíce vašeho času tedy nyní patří divadelnímu souboru Cylindr?
Ano, nejvíc se teď věnuji divadlu Kampa, což je
naše domovská scéna. Mám na starosti divadlo
pro děti a pro ženy. V souboru nás totiž zůstalo
6 žen. Píši scénáře, režíruji, v některých představeních i hraji.
XX Jak se takový scénář pro divadelní hru
píše?
Buď podle předlohy, anebo píši vlastní hru, kdy si
dám postavičky, téma a prostředí a pak se rozvíjí
příběh.
XX Můžete nám to přiblížit více?
Například jsem měla ve škole 10 studentů. Takže
jsem si vymyslela 10 postav a ty postupně rozvíjely příběh, improvizovaly. Na začátku většinou
vůbec nevím, jak příběh dopadne. A pak jsem
někdy sama překvapená, co se uděje. Na psaní
ale potřebuji klid. Ideální je léto, když nikdo není
doma. To pak střídavě něco kutím na zahradě
a pracuji na scénáři. Je to „nejponořenější“ část
tvorby, která mě velmi baví.
XX Na čem pracujete nyní?
Divadlo Kampa je jen kousek od Čertovky a odtud pochází příběh o Aničce sirotku a vodníkovi
z Čertovky, který jsem našla. Právě podle něj přiFOTO: divadelní soubor Cylindr

-- Iveta Dušková (vlevo) --

pravuji novou hru pro děti, teď píši scénář. Premiéra v divadle by měla být před Vánocemi.
XX Řeknete nám něco více o některých vašich hrách? Začněme těmi pro děti. Třeba
Oheň na hoře, kterou budete hrát v neděli
25. března v černošickém Club Kinu.
Oheň na hoře jsou africké pohádky. Je to představení, ve kterém jednoduchou, ale hravou
formou vypráví pět herců pět etiopských humorných a moudrých příběhů. To vše bez kulis, jen
za pomoci zvuku didjeridu, bubínků a různých
chřestidel, které vytvoří iluzi afrického kontinentu,
žhavého slunce….
XX Mohou se děti v Černošicích těšit i na nějaké další pohádky?
Na poslední květnovou sobotu připravujeme
v rámci dětského dne hned dvě představení. Pro
ty nejmenší to bude hra Dva kvamarádi, inspirovaná příběhy Kvaka a Žbluňka. Pro ty větší pak
Škola Malého stromu, kterou hrajeme již 7. sezonu. Je to jedno z prvních představení, které jsme
s Cylindrem nacvičili.
XX Vaší prvotinou pro ženy je hra Na cestě.
Jak byste toto představení popsala?
Na cestě je „sladkobolný“ příběh matky a dcery,
které se jednoho květnového dne vydají za babičkou. Během cesty si možná řeknou víc, než
původně chtěly. Tímto představením se snažím
vyjádřit s humorem a nadsázkou úctu všem matkám a dcerám. Ač každá jiná, něco nás spojuje
– strach i láska.
XX Naproti tomu BlaŽenka je hudebně pohybové představení a je to příběh týrané ženy…
Je to představení o hledání ženské síly, ale ne
psychologické drama. Je to modelový příběh
a modelovou postavou je i sama hrdinka Blaženka. Sledujeme její život od prvního výkřiku přes
dětství, svatbu, týrání, útěk, hledání, odvahu se
bránit až k nalezení vlastní síly. A to celé je ztvárněno jen pohybem, tancem, hudbou a zpěvem.
Je to divadlo o ženské solidaritě. Ale zváni jsou
samozřejmě i muži.

-- Ke hře Blaženka napsala Iveta Dušková scénář a také ji režírovala. --

(Pozn. red.: A že může takový příběh zaujmout
také je, dokladuje třeba Stanislav Hampl na
svém blogu – http://hampl.bigbloger.lidovky.
cz/c/176675/BlaZenka-aneb-smrst-energie.html.)
Dana Jakešová
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Dobrou noc s Andersenem!
Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje.
Knihy dnes svádí těžký boj s televizí či počítačovými hrami. Noc s Andersenem podporuje dětské
čtení už dvanáct let.
První pohádkovou noc uspořádali v roce 2000
v uherskohradišťské knihovně. Chtěli tak oslavit
Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná
každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. Dnes je Noc
s Andersenem velkou celorepublikovou akcí.
Na návrh kulturní komise se k ní letos připojí i
Černošice. V pátek 30. března se tak můžeme
těšit na autorská čtení pro děti i dospělé. Na třech
místech budou číst současní autoři dětské literatury, které komise pozvala. Časy čtení jsou naplánovány tak, aby bylo možné stihnout vše.
Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota
Dílna a autorské čtení
• 17 h "Hnětení z chlebové střídky" – Uhnětené
chlebové postavičky, domečky a postýlky, které si pak osolené sníte!
• 19 h Čtení z knihy Chlebová Lhota (Baobab,
2010) – Jen pro školkové děti, které už budou
v postýlkách.
MŠ Vápenice, od 17 hodin

Masopustní strom

David Böhm: Ticho hrocha
David Böhm a jeho sestra Terezie Imlaufová
čtou z komiksu a vyprávějí o afrických dětech
Kniha vyšla v nakladatelství Labyrint v roce
2009, získala ocenění Zlatá stuha 2009 za výtvarný počin a byla oceněna v rámci cen Nejkrásnější
kniha roku 2009.
ZŠ Mokropsy, učebna 4. B, od 18.30 hodin
Juraj Horváth, Tereza Horváthová: Modrý tygr
Čtení Terezy Horváthové z nových textů a starých knih
Kniha Modrý tygr vyšla v roce 2005 v nakladatelství Baobab, obdržela cenu Zlatá stuha 2005
za knihu jako celek. Byla přeložena do japonštiny,
chystá se překlad do dalších jazyků. V současné
době se v kinech promítá celovečerní film natočený podle této prózy.
Základní umělecká škola, Střední ul, výtvarný
ateliér 1. patro, od 20.30 hodin
Více informací o akci obecně najdete na:
www.nocsandersenem.cz. O podrobnější informace k Noci s Andersenem v Černošicích pište
na e-mail: mariacavina@gmail.com.
Dana Jakešová

Poděkování
z Diakonie
Broumov
Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám
tímto dopisem poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se
nám dostalo od všech organizátorů, při
sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli pomoc při této akci.
Vaše sociální cítění nám dává prostor
k tomu, abychom mohli plnohodnotně
pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem
všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši
pomoc.
Věříme, že se naše spolupráce bude
rozvíjet i v dalších letech.
Vítězslav Králík
ředitel Diakonie Broumov
Bližší informace
o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org

FOTO: archiv MŠ Topolská

Při příležitosti masopustu vyzdobily děti ze
školky v Topolské strom na Masopustním náměstí v Mokropsech. Ozdoby – jako každý rok
– vyrobily vlastnoručně. Výroba nebývá vždy
jednoduchá, ale děti se na ni přesto moc těší
a ozdoby vyrábějí s velkým zájmem. Pro letošní
masopust vyrobily opět nové ozdoby. Jitrnice,
jaké svět neviděl, nejrůznější masky do masopustního průvodu a také spoustu buřtů, které
lákají k nakousnutí… Jak se výzdoba povedla
jste ostatně mohli vidět o masopustu sami.
Velikonoce jsou tu za chvíli
A již se začínáme připravovat na velikonoční
výzdobu stromu. K tomu ovšem budeme potřebovat spoustu vyfouklých vajíček. Chtěla bych
proto touto cestou požádat čtenáře, milovníky
velikonočních tradic, kuchaře a kuchařky o pomoc. Pokud máte možnost, pomozte nám,
prosím, s výzdobou tím, že budete vyfukovat
vajíčka. Vyfouklé skořápky nám přineste do
školky nebo do technických služeb paní Petelíkové. Před velikonocemi děti vajíčka namalují
a vyzdobí s nimi Masopustní náměstí.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Topolská

Kult Černošice
Vítejte na novém společensko-kulturním informačním portálu Černošic a do budoucna i dalších okolních míst – www.kultcernosice.cz.
Cílem Kultu je poskytnout zejména obyvatelům
našeho města sjednocené a ničím nerušené
informace o kulturním, společenském, edukativním a všelijakém jiném dění v místě, kde žijí.
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-- Ozdoby na masopustní strom vyrobily děti z MŠ Topolská. --

Webové stránky budou koncipovány jako
otevřený informační portál sloužící veřejnosti
k získávání informací o kulturně společenském
dění v Černošicích a regionu Dolní Poberouní
s globálním přesahem. Zároveň slouží k propagaci nejenom jednotlivých akcí, ale i k propagaci jejich pořadatelů. Umístění anonce na
konanou akci je zdarma!
Věříme, že tento portál opět trochu zlepší

dostupnost informací, pomůže pořadatelům
a v neposlední řadě pak přispěje k dalšímu oživení společenského života.
Provoz stránek je společným projektem Garage Sale Černošice, občanského sdružení
Jazz Černošice a skupiny historického šermu
Alotrium.
Za Kult Černošice
Bára Veselá, Michal Strejček, Josef Kutílek

z města a okolí
2x FOTO: Marie Burgetová

-- Po cestě na „severní pól“ čekaly na děti různé překážky. --

Zprávy
ze Sokola
Severní pól opět dobyt
V neděli 15. ledna se uskutečnilo již tradiční
„Dobývání severního pólu“. V základním táboře
jsme ještě zkontrolovali své vybavení na náročnou
výpravu a poté jsme se odhodlaně vydali vstříc
dobrodružstvím. Počasí nám přálo, viditelnost
byla výborná. Účast byla hojná, od nejmenších
polárníků, kteří teprve nedávno odrostli plínkám,
až po ty školou povinné. Každá výprava si nesla vlastnoručně vyrobenou vlajku. Během cesty
jsme testovali své znalosti o severním pólu.
V prvním výškovém táboře jsme zdolávali překážku pomocí lan a prokazovali tak zdatnost na
další úsek cesty. Na ten jsme se pro jistotu drželi
lana, abychom se neztratili ve vichřici. Přesto, že
jsme neměli mapu ani kompas, severní pól byl
nakonec nalezen a dobyt. Na vrcholu jsme na důkaz své úspěšné cesty vztyčili vlajky. Na všechny
malé polárníky čekala zasloužená sladká odměna a dobrý pocit z příjemně stráveného nedělního
odpoledne na čerstvém vzduchu, navíc s pocitem
vítězství, ať už nad sebou samým či nad severním
pólem. Děkujeme všem organizátorům za pěkné
zážitky a všem polárníkům za statečnost.

Župní přebor v plavání
Přebor župy Jungmannovy v plavání se konal v sobotu 21. 1. 2012 v plaveckém bazénu
v Hořovicích. Organizačně závod zajišťuje každoročně TJ Sokol Komárov. Závodu se účastnilo 153 závodníků z 12 jednot župy, z Černošic
pak 24 závodníků (Černošice se dělily s Komárovem o 2–3 místo v počtu závodníků).
Nejmladší závodníci, předškoláci, plavali
12 m, mladší žactvo (kategorie I a II) 25 m, starší žactvo (kategorie III a IV) 50 m, dorost, ženy
i muži plavali 100 m a senioři 50 m. Naše výprava byla velmi úspěšná, získala 4 zlaté medaile
(Květa Lžičařová, Anna Hořeňovská, Jaroslava
Farová), 3 stříbrné (Miroslav Lžičař a Jakub
Fara) a 3 bronzové medaile (Kristián Behenský
a Jan Hřebec). O zbývající sadu medailí se podělily tři seniorky.
Podrobné výsledky s dosaženými časy je
možno shlédnout na http://gymnastika-cernosice.webnode.cz/clanky/.
Potěšitelné na závodech je, že většina závodících dětí plavala pěkným stylem, což v minulosti nebývalo tak obvyklé. Jistě k tomu přispívá
i skutečnost, že děti jezdí plavat již ve školce
i v mladším školním věku. Ti starší se plavecky
zdokonalili na prázdninovém soustředění gymnastiky.
Díky závodníkům za vzornou reprezentaci
jednoty a rodičům za to, že děti do Hořovic na
závody přivezli auty.

První velké vítězství našich malých basketbalistů
Po řadě pěti prohraných přátelských utkání
v loňském roce se v sobotu 28. ledna konečně
dostavil úspěch. Naši osmi až devítiletí chlapci
zvítězili nad stejně starými borci družstva Sokola Pražského výrazným poměrem 36:26 bodů.
Zdůrazňuji stejně starými proto, že ve všech
předešlých utkáních (s Dobřichovicemi, Radotínem aj.) proti nám nastoupila družstva hráčů
o rok až dva starších, což v tomto věku hraje významnou roli. Nejedná se při tom pouze o výšku a tělesné proporce dětí, ale i o schopnost
vyrovnat se s psychickou zátěží v herním, příp.
turnajovém prostředí, plném fandících diváků.
Každý rok je znát. Na druhé straně je docela
možné, že právě tento hendikep paradoxně napomohl k vítězství nad jedním z tradičně nejlepších družstev celé Prahy. Jak praví klasik, těžko
na cvičišti, lehko na bojišti.
Družstvo v sestavě Martin Čihák, Matouš
Demko, Kubík Drahokoupil, Kuba Chalupa,
Adam Janek, Honzík Košař, Matěj Krudenc,
Jonáš Padevět, Teo Sticzay, Honzík Svoboda
a Jonáš Tuháček si zaslouží pochvalu za výkon
a celkové vystupování, kterým důstojně reprezentovalo Černošice. Dík patří i manažeru družstva Honzovi Tuháčkovi za perfektní organizační přípravu této zdařilé akce.
Video z utkání najdete na strankach www.
basket-cernosice.cz.

Hanka Fořtová

trenéři Jaroslav Kořínek (Oskar) a Tomáš Kolář

Daniela Mlčochová, jedna účastnící se maminka

Posezení s živou hudbou aneb Kavárna pro seniory
Přijďte si s námi zazpívat každou druhou středu v měsíci do naší
kavárny pro seniory. Pro klienty Domu s pečovatelskou službou,
ale i pro ostatní seniory z Černošic je zpřístupněna kavárna ve
společenské místnosti budovy DPS v ulici Vrážská 1805, kde nám
k poslechu a k tanci hraje známé lidové písničky pan Karel Mácha.
Při prvním setkání zazněly například skladby Škoda lásky, Jó, třešně zrály, Holubí dům, Cikánka a mnoho dalších písniček na přání.
Dveře kavárny se otevírají ve 14.00 hod. a pomalu se zavírají až po
16. hodině. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost objednání kávy nebo čaje u našeho personálu DPS.
V případě potřeby zajistíme Vaši dopravu do DPS, kontaktní osoba Eva Matějáková, 725 923 777.
Další setkání bude 14. 3. od 14 hodin. Těšíme se na Vás
Miroslav Strejček, odbor Dům s pečovatelskou službou

FOTO: MěÚ Černošice - Miroslav Strejček

-- Únorové posezení v kavárně pro seniory --
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z města a okolí

Březen v Mraveništi
• čt 8. 3. Oslavíme s maminkami, babičkami
a tetami jejich svátek a vyrobíme jim květinového skřítka.
• pá 9. 3. Lítací mraveniště s motýlkem Filípkem. Povídání o tom, co má křídla a co
zase křidýlka. Vyrobíme si také veselého
motýlka Filípka.
• čt 15. 3. To se bude líbit! Celé mraveniště
jenom o jídle a pití. Pohádka o Otesánkovi
a na závěr si vyrobíme obložený talíř.
• pá 16. 3. Zelinářské mraveniště. Čeká
nás vitamínová básnička a spousta ovoce
a zeleniny.
• čt 22. 3. Vynášení zimy
• pá 23. 3. Deštíkové mraveniště. Kde se
bere déšť a kdepak spinká sluníčko? Povídání o počasí a barevné kreslení.
• čt 29. 3. Jarní Mraveniště – přivítáme společně jaro, naučíme se novou jarní říkanku
a vyrobíme si z punčochy ježka, kterému
místo bodlin vyroste osení!
• pá 30. 3. Hurá, děti, jarní louka rozkvétá!
Pojďte si s námi zaskotačit a kousek jara si
také odnést domů.

FOTO: archiv MC Mraveniště

-- V Mraveništi na děti čeká spousta zábavy. --

Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně
zveme mezi nás. Zima je dlouhá, tak proč si ji
nezpestřit příjemným dopolednem plným hrá-

tek a pohody. Těšíme se na Vás v komunitním
centru MaNa naproti kostelu.
Za Tam-Tam Mraveniště Lenka a Dáša

Kurzy a kroužky
v Černošicích

Spolek pro partnerství evropských měst
volil, hodnotil i plánoval

Tato rubrika, původně zamýšlená jako jednorázová, se pomalu stává pravidelnou součástí Informačního listu, neboť nám každý měsíc
posíláte nové informace o vámi vedených
kurzech a kroužcích. I v tomto čísle přinášíme další zajímavý tip:
Hudební škola Yamaha – První krůčky
k hudbě. Jedná se o hravý hudební program
s využitím pohybu a rytmických nástrojů pro
děti od 18 měsíců do 4 let. Možnost zapojení
do kurzů i v průběhu roku.
Hodina a místo konání kurzu v Černošicích: středa 15.30–16.15; 16.30–17.15
MŠ KinderGarten, Jiráskova 825
Lektor a kontakt: Gabriela Kuchařová,
tel. 777 007 819, kucharga@seznam.cz,
www.yamahakurzy.cz

Koncem ledna se sešla valná hromada Spolku
pro partnerství evropských měst (SPEM), aby
zvolila nový výbor, především pak svého předsedu, který by nahradil zesnulého pana Ladislava Lešetického. Na základě hlasování se novou
předsedkyní spolku stala bývalá novinářka Mgr.
Hana Houštecká (případný kontakt na houstecka@volny.cz).
Valná hromada rovněž hodnotila činnost v loňském roce. Rodina měst, se kterými mají Černošice četné přátelské styky, se na jaře 2011
rozrostla o město Themar (Durynsko) podpisem
Smlouvy o přátelství. Při této příležitosti se vzpomnělo 10. výročí vztahů s bavorským Gerbrunnem a polskou Lešnicí. V září se mnozí členové z partnerských měst sešli v západočeském
Kynžvartu, aby si prohlédli zdejší zámek, vydali
se pěšky do Mariánských Lázní a do nitra blízké
chráněné krajinné oblasti. Atmosféru setkání
nejlépe dokumentují fotky, které naleznete na

Případné další tipy můžete posílat na adresu: lenka.kalouskova@mestocernosice.cz.

TurBanské Černošice
Příznivci výletů do přírody se mohou již nyní těšit na turistický pochod TURBANSKÉ ČERNOŠICE, který pořádá KČT Praha-Karlov
oddíl TurBan. Nabízí se vám 5 tras v délce
6,5 km, 9,5 km, 17 km, 30 km a 50 km, takže
si vybere ten, kdo se chce jen tak projít nádhernou přírodou v okolí města Černošice, ale i ten
kdo si chce pořádně protáhnout kostru.
Každá z tras je poctivě prošlápnutá členy našeho oddílu, a tak každý podle popisu trasy bez
problémů dorazí ze startu do cíle, stráví sobotní den 17. 3. v pohodě a bude se jen kochat
přírodními krásami.
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Krátké trasy vedou opravdu jen okolím Černošic, ale pokud se vydáte na trasu 17 km, podíváte se až ke Kalinovu mlýnu a do Třebotova,
na trase 30 km zavítáte až do Černolic a na trase 50 km je nejvzdálenějším bodem na trase
Karlštejn. Jak vidno, všechny trasy mají nějaký
ten zájmový bod.
Start všech tras je od nádraží Černošice.Trasy 6,5–17 km startují v době mezi
9 a 11 hodinou a trasy 30 a 50 km startují již
v době mezi 7 a 9 hodinou. Startovné je lidové
a činí pro dospělé 15 Kč a pro děti 5 Kč. Za
to dostanete na startu popis trasy a v cíli, který
bude v restauraci „U králů“ v Mokropsech, na
Vás čeká hned několik překvapení v podobě

webové adrese www.igep.de/cernosice. Velký
úspěch slavilo také vystoupení skupiny historického šermu Alotrium ve francouzském Molsheimu, který je partnerským městem Gerbrunnu.
Francouzští mušketýři záviděli.
V letošním roce se plánuje setkání v Themaru, kde bude mimo jiné naučná vycházka za poznáním tamní flóry. Odborný výklad s překladem
bude probíhat uprostřed jarní kvetoucí přírody.
Akce se koná ve dnech 25.–27. května. Pojeďte s námi! Kapacita ubytování v Themaru je
však omezená, proto je nutné, abyste se přihlásili co nejdříve u paní Jitky Landové na telefonu
603 370 645. V září přijedou zájemci z partnerských měst do Černošic, kde pro ně bude
uspořádána vycházka po okolí a další program,
se kterým budete včas seznámeni na stránkách
tohoto listu. Také při této akci vás rádi přivítáme
mezi sebou.
Hana Houštecká

Pamětního listu, originálního razítka pochodu
aj. Největší překvapení pak bude představovat slosovací listina, na které se může objevit
i Vaše jméno. Pokud budete mezi 15 vylosovanými, získáte poukaz na 50 % slevu na pobyt
v luxusním Wellness hotelu Harrachovka pro
2 osoby s polopenzí a dalšími zvýhodněnými
službami.
Pokud se s námi vydáte na putování blízkým
i dalekým okolím města Černošice a vyjde počasí, určitě si den v přírodě užijete.
Na Vaši účast se těší
Tomáš Lubovský
KČT Praha-Karlov oddíl TurBan

kultura

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
8. 3.

Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa – americký bluegrass i vlastní skladby zpíva- 20.00, Club Kino
né slovensky za doprovodu rezofonické kytary „dobro“

10. 3.

Hasičský ples

11. 3.

Jak se hledají princezny – divadelní představení pro děti

16.00, Club Kino

16. 3.

Trombenik – koncert klezmerové hudby (písně židovských hudebníků z východní Evropy a z Ameriky)

20.30, Club Kino

17. 3.

TurBanské Černošice – turistický pochod, trasy v délce 6,5 až 50 km

start 7.00–11.00, nádraží Černošice

18. 3.

Romina Capitani Quartet (It/CZ) – jazzový koncert v podání vynikající italské
zpěvačky

20.00, Club Kino

20. 3.

Ženy v hudbě – komponovaný koncert, skladby Rebeccy Clarke, Ester Godovské, Viktorie Bond

18.30, sál ZUŠ (Střední 403)

21. 3.

Honza Donald Jícha s kapelou – koncert podbrdského písničkáře

20.00, Club Kino

25. 3.

Oheň na hoře – africké pohádky hraje divadelní soubor Cylindr

16.00, Club Kino

30. 3.

Noc s Andersenem – autorská čtení

MŠ Vápenice, ZŠ, ZUŠ

19.00, hotel Slánka

v okolí
1.–30. 3.

Kaňka do pohádky – 4. ročník regionální výtvarné soutěže pro děti ve věku
5–15 let, více na www.os-naruc.cz

uzávěrka soutěže 30. 3. v 17.00

16.–30. 3.

Poznej světové dědictví UNESCO – výstava fotografií zaměřená na kulturní
památky, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Výstava
se koná pod záštitou české komise pro UNESCO.
Benefiční ples Náruče ve stylu muzikálu – DJ OLDA BURDA, Martin Pošta,
Žaneta Železná, Ondřej Hejma, tombola a soutěž o nejlepší masku
muzikálové postavy

Hrad Karlštejn

31. 3.

20.00, Sport Centrum Liďák,
Mníšecká 500, Řevnice

Přijďte na pomoc princezně. V neděli
11. 3. zve od 16 hodin město Černošice nejen naše nejmenší do Club
Kina na půvabnou hru s maňásky
v dřevěném paravánu, se třemi herci
a muzikou.
Za aktivní účasti dětí se trojice zázračných
kumpánů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován podle

FOTO: Patrick Marek

FOTO: divadlo Bořivoj

Jak se hledají princezny
pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Inscenace vychází z tradice českého loutkového divadla. Příběh přináší téma přátelství
a kamarádské pomoci v nouzi. Vypráví o lásce, která přece jen „něco stojí“. Vstupné
70 Kč.
Pavel Blaženín
odbor kultury
-- Děti se mohou těšit na divadlo s maňásky. --

Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa
Dvojice slovenských hudebníků Petr „Bonzo“ Radványi a Ľuboš Beňa zahrají
v černošickém Club Kinu na rezofonickou kytaru „dobro“. Vystoupení se koná ve
čtvrtek 8. března, začátek ve 20 hodin.

-- Petr „Bonzo“ Radványi --

„Dobro“ poznáte podle kovových rezonátorů umístěných v otvorech vrchní desky.
Tento specifický druh rezofonické kytary
vymysleli bratři Dopyerové v roce 1928. Od
svého jména – Dopyera Brothers – odvodili
i název „dobro“. Své místo má především
v country hudbě a v bluegrassu (americká
lidová hudba).
Americkou klasiku zahrají i Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa. Samozřejmě také vlastní
originální skladby zpívané slovensky. A při-

dají i mnoho zajímavých informací o rezofonických kytarách a jejich historii, aktuální
informace. Těšit se můžete i na mini výstavu
kovových i dřevěných rezofonických kytar.
Ukázky z repertoáru si můžete poslechnout
na www.lubosbena.sk.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupenky můžete koupit v předprodeji (minimarket u černošického nádraží), nebo na
místě před koncertem. Vstupné 150 Kč.
Dana Jakešová, editorka IL
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Jazz se středomořskou příchutí
V neděli 18. března vystoupí v černošickém Club Kinu přední italská zpěvačka
Romina Capitani se svým Quartetem. Jazz v podání této jižanské temperamentní umělkyně slibuje zážitek, který stojí za to.
Zúčastnila se „masterclass“ pořádaných v Itálii těmito jazzmany: Nancy King,
Phil Markowitz, Jeff Ballard, Peter Bernstein, Mark
Turner, Kurt Rosenwinkel,
Joey Calderazzo, Jeff Tain
Watts, Scott Colley. V roce
2010 získala první cenu
v kategorii jazzový sólista
na festivalu Dei Due Laghi
(zámek Gandolfo, provincie Roma). Zúčastnila se
též se svou skupinou Isosa
Jazz Quartet nominačního
večera vítezů Jimmy Woode
Award 2010.
Vokální styl Rominy Ca-- Italská zpěvačka Romina Capitani -pitani a její vnímání hudby
čerpá z mnoha pramenů,
Italský jazz si u nás získává stále více přízo čemž svědčí její obliba
nivců. Zaujme jeho specifický horkokrevný
Billie Holiday, japonské klavíristky Hirozvuk, který souvisí právě s jižanskou pova- mi Uehara, Charlese Minguse, ale také
hou. A vokální styl Rominy Capitani není Björk nebo Jamiroquai. Romina Capitani
výjimkou.
bude zpívat v italštině a angličtině.
Romina Capitani začala zpívat v sedmV Černošicích vystoupí kvartet v obsanácti letech. Absolvovala jazzovou hudbu
zení Romina Capitani (Itálie) – zpěv,
na konzervatoři v Bologni a pokračovala ve Tomáš Jochmann – ak./el. piano, Lukáš
studiu na vyšší úrovni na „Santa Cecilia Jazz Kytnar – baskytara a kontrabas, Tomáš
Conservatory“ v Římě.
Hobzek – bicí.
Tady byla v přímém kontaktu se dvěma
Koncert pořádá město Černošice. Vstufantastickými italskými jazzovými zpěvačka- penky na koncert obdržíte v předprodeji
mi: Marií Pia de Vito a Dinou Torto. Mezi její
(minimarket u černošického nádraží),
učitele patřili také světoznámý trombonista nebo na místě před koncertem. Vstupné
Massimo Morganti, s jehož bigbandem zpí150 Kč.
vala, a cellista Paolo Damiani, o hodinách
Pavel Blaženín, odbor kultury
s argentinským saxofonistou Javierem GirotDana Jakešová, editorka IL
to ani nemluvě.
FOTO: Jiří Švéda

TROMBENIK: Klezmer band

Honza Donald
Jícha & těleso:
„Nejsem žádnej
folkař“
Svérázný podbrdský písničkář Honza
Donald Jícha vystoupí se svojí kapelou již potřetí v Černošicích. Koncert se
koná ve středu 21. března od 20 hodin
v Club Kinu.
Za poslední dva roky zažil Honza řadu
zajímavých hudebních úspěchů, které
ho z temnot řadového písničkaření posunuly do vábivého pološera. Vítězství
v celostátní soutěži Notování, účast na
mezinárodním folkovém festivalu Tai-aš
v Litvě či postup do celostátního finále
loňské Porty jsou všechno milníky, díky
nimž je potřeba s ním na folkové scéně
počítat.
Pilíř jeho písní tvoří vtipné i úderné texty, takže na plakátech k němu pořadatelé lepí atributy jako „podbrdský ostrovtip“
nebo „slovní vulkán“. V poslední době
přidal do svého repertoáru kromě naléhavých protestů i souhlas songů a pseudotrampských písní ve všech představitelných hudebních stylech také řadu
veselých kousků ze školního prostředí.
„Zpívající učitel“ vystupuje v proměnlivé
sestavě, nejčastěji ho doprovázejí různí kontrabasisté, někdejší žákyně, nyní
zpěvačka Bětka Nová a houslistka Klára
Jíchová, rodačka z Černošic, jež mu je
už řadu let manželkou.
Na koncert zve město Černošice.
Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín
odbor kultury

FOTO: www.trombenik.cz

Nenechte si ujít zcela netradiční zážitek a přijďte v pátek
16. března na koncert do Club Kina. Začíná se ve 20.30. Čeká
vás energií sršící klezmerová hudba (písně židovských hudebníků z východní Evropy a z Ameriky) kapely Trombenik.
Pánové Trombeniku Karel Bělohradský – kontrabas, Radek Rýda – banjo,
Vojta Pošmourný – housle, Pepino von Dráček – zpěv, klarinet a Adam
Krejčík – bicí se nechali zmámit klezmerovou hudbou v roce 2001. Každý
z nich přišel z kapely provozující žánr zcela odlišný. Pod maskou Trombeniku se tak skrývá rocker, folklorista, středověký trubadůr, alternativní
polykač střídajících se různých taktů, folkař, funkyman i ethnovlnař.
Jejich barevná hudební minulost určuje styl a směr, jímž kapela kráčí. Klezmerové melodie (písně židovských hudebníků z východní Evropy
a z Ameriky) z 19. a 20. století jsou jim základem. A ty sytí hoši jazzem,
balkánským duchem, cikánskou nespoutaností, latinskoamerickým rytmem, zastřešují ethnoklenbou a nabíjejí rockovou municí.
Jako klezmeři stáli před posluchači v Praze, na Moravě i v zahraničí.
Charakteristický zvuk kapele dodává pětice nástrojů: klarinet, housle,
bendžo, kontrabas a bicí. Zpívá se v angličtině přistěhovalců z Evropy
a v jidiš.
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-- Charakteristický zvuk dává kapele pětice nástrojů: klarinet, housle,
bendžo, kontrabas a bicí. --

Koncert pořádá město Černošice. Vstupenky na koncert obdržíte
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží), nebo na místě před
koncertem. Vstupné 130 Kč.
Pavel Blaženín, odbor kultury

kultura

Ženy v hudbě
Občanské sdružení Prokultura srdečně zve všechny milovníky hudby a umění
na další z komponovaných koncertů, tentokrát na ojedinělé téma Ženy v hudbě.
Jak napovídá samotný název, týká se žen nejen interpretek, ale především skladatelek, které se v dějinách hudby do 20. století téměř nevyskytují. Vystoupení se koná
20. března od 18.30 v sále ZUŠ (Střední 403, Černošice).
Koncert je z velké části sestaven ze skladeb
Rebeccy Clarke, která skládala v prvních desetiletích 20. století. V roce 1919 vyhrála ve
Spojených státech velkou skladatelskou soutěž.
Bohužel v pozdější době neměla tolik příležitostí
k uvádění svých skladeb, proto se její dílo omezilo
na komorní hudbu. R. Clarke byla sama vynikající
violistkou, její violové skladby patří do nejstěžejnější literatury tohoto nástroje, jsou impresionisticky laděné a velmi melodické. Skladby Rebeccy
Clarke budou proloženy prózou Virginie Woolf,
kterou přednese herečka Kristýna Matějová.
Jako další skladatelka se představí Ester Godovská se svými jazzově laděnými Náladami pro

violu a klavír. E. Godovská celý koncert vystupuje
i jako klavíristka.
Třetí v pořadí byla vybrána americká současná
skladatelka Viktoria Bond, jejíž skladba Jasmín
pro sólovou violu bude podbarvena obrazovou
prezentací.
Několik slov o interpretkách
Klavíristka a skladatelka Ester Godovská
koncertuje od dětských let, absolvovala HAMU
v Praze, je laureátkou mezinárodní interpretační
soutěže Beethovenův Hradec. Je vyhledávanou
komorní hráčkou. Věnuje se i jazzové hudbě,
působí jako pedagožka na Ježkově konzervatoři

FOTO: ProKultura o.s.

v Praze. Skladbě se věnuje od dětských let, obor
skladby vystudovala na Ostravské konzervatoři.
Její dílo se soustředí především na komorní hudbu. Nezanedbatelné jsou také její četné aranže
jazzové hudby.
Violistka Jana Vavřínková zvítězila v roce
2000 na mezinárodní interpretační soutěži
Beethovenův Hradec. Spolupracuje s komorními
orchestry Ensemble 18+, Berg aj. Kromě interpretací stěžejní violové literatury se věnuje spolu
s Fiorello Ensemble barokní hudbě a také interpretaci barokního tance. Je oslovována Českým
rozhlasem při nahrávání skladeb pro housle a violu spolu s houslistkou Janou Vonáškovou-Novákovou. Věnuje se také pedagogické činnosti.
Herečka Kristýna Matějová je absolventkou
pražské DAMU, katedry alternativního a loutkového divadla v oboru herectví, od roku 2011 je
členkou kladenského divadla Lampión. Věnuje
se mimo jiné i pouličnímu a loutkovému divadlu
a účinkuje v alternativním prostoru Meet Factory
v Praze. Zpívá v kapele, zatím s neidentifikovatelným stylem.
Na závěr koncertu je připraveno malé posezení. Vstupné je 90 Kč, 40 Kč/senioři a děti, žáci
zuš 30 Kč. Možná rezervace vstupenek na prokultura@seznam.cz nebo 608977431.
Těšíme se na Vás
ProKultura, o. s.

Přijďte
na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Černošice si Vás
dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,
který se koná 10. 3. od 19 hodin v sále hotelu Slánka. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Karavel.
Těšíme se na Vaši návštěvu
SDH Černošice

-- zleva: Ester Godovská, Jana Vavřínková--

• Tam – Tam Orchestra
V pátek 13. 4. od 20.30 vystoupí v Club Kinu skupina Tam – Tam Orchestra. Celá tato sedmičlenná formace tvoří energií nabitou taneční,
groovovou kapelu, která vychází z etnické hudby, world music. Čerpá
hlavně z brazilských, kubánských a afrických rytmů. Přijďte si zatancovat do Club Kina.
FOTO: www.martatopferova.com
– Shelagh Murphy

• Marta Töpferová s kapelou
V pátek 20. 4 ve 20.30 zavítá do černošického Club Kina Marta Töpferová, první
Češka nominovaná na Grammy Awards za
latinskoamerickou hudbu. Patří mezi nejlepší písničkářky své generace. V mládí
zpívala ve sborech, jak v Čechách, tak ve
Spojených Státech. Po emigraci do USA
v roce 1987 se Marta naučila plynně španělsky, a vyvinula se z ní vynikající umělkyně a skladatelka latinskoamerické hudby.
-- Marta Töpferová-London Times popsal Martu jako "jednu
z nejpůvabnějších interpretů lidové hudby Latinské Ameriky". Nenechte
si ujít tento jedinečný zážitek.

• Jitka Vrbová: Od country po swing
V sobotu 28. 4. od 20.30 se bude v Club Kinu konat koncert fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové. Zpěvačky, která nemá v pozadí
promotion, lesk bulváru a média. Jitka Vrbová „jen“ nádherně zpívá.
Zpívá hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj osobitý
charakter i repertoár. Spoluúčinkují Standa Chmelít a Hot Jazz Praha.
Předprodej vstupenek v minimarketu u nádraží.
• Zuby nehty aneb women power
V neděli 29. 4. se můžete těšit na
první dámskou bigbeatovou kapelu
v Československu. Pod současným
názvem existuje skupina od roku
1987. Její historie ale začíná již v roce
1980, kdy Pavla Slabá, Hana Řepová
a Marka Míková založily Plyn, který
později změnil své jméno na Dybbuk.
V této době se ke skupině připojily dvě
další ženy – Kateřina Jirčíková (flute,
sax, vocal) a Eva Trnková (quitar).
Všechny členky jsou autorkami písní.
Koncert se bude konat od 20 hodin
v Club Kinu.
(pb, dj)

FOTO: www.noice.cz/zubynehty

Na co se můžete těšit v dubnu

-- Marka Míková --
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AJVAZ, Michal: Lucemburská zahrada – román líčí sled událostí, které se během letních
prázdnin přihodily pařížskému učiteli Paulovi v
důsledku toho, že v okamžiku nesoustředěnosti
položil ruku na nesprávné klávesy počítače a do
vyhledávače napsal jedno slovo špatně;
BROWN, Graham: Černý déšť – akční, napínavý, exotický a dobrodružný debutující thriller G.
Browna, odehrávající se v brazilské džungli, kde
probíhá napínavé pátrání po tajemství bývalého
mayského chrámu;
ČECHOVA, Dora: Nechtěl jsem být Leninem
– povídkový soubor přináší Rusko v krystalické
podobě, jak ho známe z velké literatury, čtivý střet
klasiky a současné šedi, honosné minulosti a banální přítomnosti, tužeb a životní reality;
FRENCH, Tana: Na věrnosti – kniha byla v roce
2010 zařazena mezi deset nejúspěšnějších titulů
roku deníku The New York Times. Tana Frenchová v ní opět dokládá své mistrovství psychologické
detektivky;
HOCHGATTERER, Paulus: Dům s matracemi
– detektivní román;
KESSLER, Leo: Únik do Říše – vzpomínky
Christiana Jangblutta se vracejí k roku 1943, kdy
U–70 zajímala strategickou pozici v Černém moři.
Jejím úkolem bylo potopit chloubu sovětské flotily
bitevní loď Stalin;
MAGRIS, Claudio: Poslepu – román jedenadvacátého století o zhroucení iluzí a ideálů;
MÜLLER, Herta: Srdce bestie – autorka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu, se v románu
vrací do Rumunska, za vlády Nicolae Ceauseska,
kde všemocná tajná policie špicluje každého,
kde se strach stal každodenní realitou a kde je
zatraceně těžké žít život podle svých představ;
SWAINSTON, Steph: Rok naší války – fantasy
román;
TESAŘ, Milan: Deník rodícího se otce – humoristický román o vztahu otce a syna.

Naučná literatura:
Brambory – 35 receptů na přípravu jídel z brambor;
FIALA, Petr: Evropská unie – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky seznamují čtenáře
s historií evropského integračního procesu, s vývojem současné podoby a funkcemi jednotlivých
evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech
a jakým způsobem Evropská unie působí;
GORDON, Richard: Podivné dějiny lékařství
– kniha populární formou shrnuje dějiny lékařství, genetiky, mikrobiologie a dalších lékařských
oborů. Lze ji charakterizovat jako rozbor povídek,
mnohdy kuriózních, ale většinou poučných a nakonec užitečných;
KIRCHEROVÁ, Veronika: Nápady pro rodičovskou dovolenou – tato kniha nabízí řadu aktivit,
díky nimž se žena během těhotenství může naladit
na očekávané miminko a po narození dítěte se už
oba rodiče mohou věnovat rozvíjení schopností
dítěte a rodinné pospolitosti;
KUTÁLKOVÁ, Dana: Průvodce vývojem dětské řeči – příručka určená především vychovatelům a rodičům seznamuje s možnostmi prevence
řečových vad u dětí;
PAVLAČKOVÁ, Katarína: Zahradní architektura pro každého – průvodce založením a údržbou
zahrady;
ŠTÍPEK, Petr: Dítě na zabití – příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním;
TISSERAND, Robert: Umění aromaterapie –
nejvýznamnější aromaterapeut současnosti příchází v knize s definicí aromaterapie, s její historií
a s principy jejího použití při léčbě nemocí;
ULÍK, Karel: Lubomír Lipský – publikace nabízí
sestřih životních epizod našeho známého herce,
rozhovory a oblíbené skeče.
Pro děti a mládež:
ČTVRTEK, Václav: O hajném Robátkovi – leporelo;

DELAF: Pupíky – jeden z nejprodávanějších
francouzských komiksů. Představuje první kreslený seriál určený především dívkám;
FISCHEROVÁ, Viola: Jak zvířátka uzdravila
smutný dům – nikdo není rád sám, každý potřebuje někoho, kdo ho má rád a o koho se může
starat. Co na tom, když takový přítel štěká, mňouká nebo kráká. Příběh vhodný pro děti mladšího
školního věku;
JELÍNKOVÁ, Hanka: Kouzelná abeceda – obrázkové říkanky;
JEŽKOVÁ, Alena: Prahou kráčí lev – pohádkový příběh, který dětem spolu s jejich rodiči pomůže objevovat historické krásy Prahy. Nejkrásnější
kniha roku 2008 v kategorii knih pro děti;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda – komiks;
Moje malá knížka o obrovských strojích – leporelo;
SMITH, L. J.: Upíří deníky – fantasy literatura.
Knížky v angličtině:
KOONTZ, Dean: The Corner of His Eys (v češtině Koutkem oka) – psychologický román;
MORTENSON, Greg: Three Cups of Tea (v
češtině Tři šálky čaje) – příběh z pákistánského
venkova;
RENDELL, Ruth: Not in the Flesh (v češtině Případ ztraceného muže) – detektivní román.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

Březen – měsíc čtenářů
Měsíc březen bude již tradičně patřit čtenářům. Také v tomto roce se naše černošická
knihovna zapojila do této celostátně pořádané
akce. Letošní motto : Sladký život s knihovnou. Chceme proto pozvat na návštěvu všechny, pro které bude návštěva knihovny premiérou, ale také naše milé čtenáře.
Co vás v knihovně v březnu čeká:
• internet pro dříve narozené – minikurz práce na počítači a internet pro seniory – úplné začátečníky;
• odpuštění poplatků za pozdě vrácené knihy;
• registrace nových čtenářů zdarma;
• každé úterý a čtvrtek dopoledne pozvánka
pro naše školáky a paní učitelky;
• výtvarná soutěž CO TU ROSTE A KVETE.
Protože pomalu přichází jaro, a příroda se
probouzí k životu, i naše výtvarná soutěž
je jarní. Obrázky rostlin, stromů, zeleniny,
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ovoce a kytiček přineste do konce března
do knihovny. Tři nejhezčí odměníme knihou;
5. kolo knihovnické tomboly (jen pro registrované dětské čtenáře);
v týdnu od 5. 3. do 9. 3. Týden čtení. Zveme všechny děti, aby nám, rodičům či prarodičům přišly přečíst z knížek Karla Maye,
od jehož úmrtí uplyne 30. března rovných
100 let;
výstava knížek Karla Maye a knížek o životě
Indiánů;
malý indiánský kvíz, tři vylosované vítěze
odměníme knihou;
vyhlášení největšího čtenáře v dospělém
i dětském oddělení;
den otevřených dveří v sobotu 10. 3., otevřeno od 9.00 do 11.30;
zkušební provoz donáškové služby. Donáška knih do domu pro starší občany a občany
se sníženou pohyblivostí. Pro všechny, pro

které je cesta do knihovny překážkou a přitom by si knížky rádi půjčovali. Donášková
služba je zdarma. Stačí se telefonicky domluvit na čísle 251 641 501, nahlásit jméno
a adresu, tituly, o které byste měli zájem;
• ve středu 14. 3. omalovánkový den a ve
čvrtek 15. 3. lízátkový den – omalovánky
a lízátka pro naše nejmenší návštěvníky.
Malý indiánský kvíz pro děti:
a) kdo je autorem pohádek severoamerických Indiánů Co vyprávěl kalumet?
b) co je to kalumet?
Těšíme se na vaše správné odpovědi, které přineste do konce března do knihovny.
Pokud nevíte, správné odpovědi najdete
u nás.
Irena Šilhánková
knihovnice

TANEČNÍ PÁRTY - DJ YARRI, DJ NOBODYLISTEN

BŘ

EZ

20:30

EN

VSTUP: 60,- Kč

Latino Hiphop - Spojení Karibiku a Hiphopu? Ve chvíli, kdy se z podia začnou hod
ozývat vypečené mexické trumpetky v kombinaci s ostrým groove hip-hopem
a ujetým flow, nikdo nezůstane jen tak stát nebo dokonce sedět. Taneční část
urban music přijdou pouštět pražský Dj Nobodylisten, známý svými živými vystoupení a Dj Yarri, stálice pražské klubové scény.

VSTUP: 150,- Kč

VSTUP: ZDARMA

20:00

13:00
hod

PLES SPORTOVCŮ
VSTUP: 200,- Kč 20:00
Sokol Černošice a SK Černošice vás srdečně zvou na velkolepý ples sportovců. hod
Zahraje kapela Gambit. Předprodej vstupenek v Clubu Kino.

BONZO RADVÁNYI & ĽUBOŠ BEŃA

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba
Star Wars: Epizoda II - Klony útočí
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

VSTUP: 50,- Kč

20:30

20:30
hod

S Dobrom v Dobrom - špeciálny koncertný program s týmto názvom ponúkajú hod
dvaja slovenskí hudobníci Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa. Ako známi propagátori
rezofonickej gitary - dobro, sprostredkujú poslucháčom zoznámenie s týmto jedinečným americkým hudobným nástrojom, ktorý vynašiel v 20. rokoch minulého storočia slovenský rodák John Dopyera.
Srdečně zve město Černošice

STUDENÁ SPRCHA + HOSTÉ

Ve Sprše najdete všechno, co patří ke správné muzice: originální nápady,
silná témata, zajímavé texty, pořádnou porci energie, ale i jemné pohlazení
a náplast na bolavou duši. A styl? Od všeho kousek. Prostě pohoda.
Jako host vystoupí kapela Kolektivní Halucinace z Kladna. Také pohoda.
VSTUP: 60,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

16:00

hod
Dubstep/Grime/UK Garage - Hypno 808 a TyVole? jsou dvě uskupení, která
poslední dobou pořádně otřásla pražskými kluby tím nejsyrovějším z dubstepu.
Můžete očekávat pořádný otřes tím nejlepším z elektronické underground scény.

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY

klarinet, housle, bendžo, kontrabas a bicí.

20:00
hod

Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 130,- Kč 20:30
16.3. TROMBENIK - KLEZMER
Jazzem, balkánským duchem, cikánskou nespoutaností, latinskoamerickým hod
pá
rytmem,
to vše zastřešeno ethnoklenbou a nabito rockovou municí. To je
energií sršící klezmerová hudba kapely Trombenik. Jako klezmeři stáli před poLIVE sluchači
v Praze, na Moravě i v zahraničí. Zvuk kapele dodává pětice nástrojů:

Ve chvíli, kdy se provalí, že zdefraudoval peníze svých klientů, změní se jeho
byt na luxusní domácí vězení, kde na něj dnem i nocí dohlížejí agenti FBI ...

VSTUP: 80,- Kč
13.3. MISTROVSKÝ PLÁN USA / 2011 režie:B. Ratner komedie
Hrají:Ben Stiller, Matthew Broderick, Eddie Murphy, Casey Affleck, Téa Leoni ...
út
Josh Kovacs je manažerem jednoho z nejluxusnějších rezidenčních hotelů
KINO v New Yorku. V jeho nejvyšším patře má byt burzovní titán Arthur Shaw.

téma přátelství a kamarádské pomoci v nouzi. Vypráví o lásce, která přece jen
„něco stojí“.
Srdečně zve město Černošice

DIVADLO zraký“. Inscenace vychází z tradice českého loutkového divadla. Příběh přináší

hod
Půvabnou hra s maňásky v dřevěném paravánu, se třemi herci a muzikou.
ne
Za aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpánů snaží osvobodit princeznu
DĚTSKÉ z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován podle pohádky „Dlouhý, Široký a Bystro-

DJ
11.3.

10.3. DJ FREEZER, DJ ALYAZ
so

LIVE

9.3.
pá

8.3.
čt
LIVE

PLES
4.3. 1. TRILOGIE HVĚZDNÝCH VÁLEK
ne
KINO

3.3.
so

DJ

2.3.
pá

kultura

a oblíbená i v Čechách. V roce 1995 Strakonická hardcore kapela SURFACE
po personálních změnách začíná vystupovat pod názvem DELUSIO.

17.3. POINT BLACK RANGE+ DELUSION + HOSTÉ
VSTUP: 70,- Kč
Point Blank Range je mladá slovenská hardcorová kapela, která je známá
so
LIVE
18.3.
ne
LIVE

VSTUP: 100,- Kč

20:30
hod

20:00

ROMINA CAPITANI (IT) KVARTET
VSTUP: 150,- Kč 20:00
Vokální styl Rominy Capitani a její vnímání hudby čerpá z mnoha pramenů, hod
o čemž svědčí její obliba Billie Holiday, japonské klavíristky Hiromi Uehara,
Charlese Minguse, ale také Björk nebo Jamiroquai. absolvovala v oboru jazzová
hudba na konzervatoři "Santa Cecilia" v Římě. V roce 2010 získala první cenu
v kategorii jazzový sólista na festivalu Dei Due Laghi. Zúčastnila se též se svou
skupinou Isosa Jazz Quartet nominačního večera vítezů Jimmy Woode Award
2010 atd.
Srdečně zve město Černošice

21.3. JAN JÍCHA A KAPELA
st
LIVE

VSTUP: PŘEDPRODEJ 90,- kČ / NA MÍSTĚ 130,- Kč

20:30

hod
Vystoupení svérázného písničkáře Honzy Donalda Jíchy a jeho kapely.
Za poslední dva roky zažil Honza řadu zajímavých hudebních úspěchů, které ho
z temnot řadového písničkaření posunuly do vábivého pološera. Vítězství v celostátní soutěži Notování, účast na mezinárodním folkovém festivalu Tai-aš
v Litvě či postup do celostátního finále loňské Porty jsou všechno milníky, díky
nimž je potřeba s ním na folkové scéně počítat.
Srdečně zve město Černošice

23.3. PLEXIS + APPLE JUICE
pá
LIVE

Pražská punková sebranka okolo Petra Hoška, notorického vymetače večírků, hod
založená v roce 1984. Stálice festivalových a klubových pódií.
Apple juice vznikla v roce 2001, kdy se část muzikálnějších členů skupiny Plexis
- Dušan Lébl (zpěv, kytara) a Martin Švec (bicí) rozhodla světu vylít svou nevysychající studnu hudebních nápadů.
Takže všichni punkíši, máte nejvyšší pohotovost - Půlnoční rebel kráčí městem.

16:00

OHEŇ NA HOŘE

VSTUP: 70,- Kč

25.3.

Srdečně zve město Černošice

hod
Představení, ve kterém jednoduchou, ale hravou formou vypráví šest herců
ne
pět etiopských humorných a moudrých příběhů. Za zvuku deedjerido, bubínků
DĚTSKÉ a různých chřestidel je vytvořena nálada a iluze afrického kontinentu. Dětský divák

DIVADLO se skutečně nudit nebude :-)

27.3.
út
KINO

VSTUP: PŘEDPRODEJ 120,- kČ / NA MÍSTĚ 150,- Kč

20:30

VSTUP: 80,- Kč 20:00
DŮM ČR / 2011 režie:Z.Liová
drama
hod
Hrají:Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit Bárdos, Ester Geislerová ...
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých
generací a neutuchající touze po svobodě.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji mladší dceru Evu.
Do stavby domu projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ale ...

30.3. NEŘEŽ
pá
LIVE

20:00
hod

Neřež je česká folková skupina. Vznikla kolem Zdeňka Vřešťála a Víta Sázav- hod
ského (oba známí z kapely Nerez) koncem roku 1997 jako pokračování Kapely,
která od vydání Divného století (1996) doprovázela na koncertech Jaromíra Nohavicu (viz deska Jaromír Nohavica & Kapela: Koncert, 1998). Tento koncert je
i oslavou 30 letého výročí kapely Nerez.

31.3. CAKTUS SHOW BAND AND DJ BUNDA A DJ VÓĎA
VSTUP: V MASCE ZDARMA / BEZ MASKY 80,- Kč
so
LIVE

Karnevalová zábava kombinovaná s Dj´s Bundou a Vóďou uzavře plesovou
sezónu 2012. Kapela Caktus u nás hraje každý rok na narozeninách Clubu Kino
a za tu dobu se stala oblíbená u všech věkových skupin.
Čeká Vás extra dynamický večer s explozivním nábojem řízného Rock´n ´Rollu.

Denně nekuřácké obědy 11:00 - 14:30

!!! Jídelní průkaz !!!

Rozvoz obědů do firem a provozoven na telefonickou objednávku - Tel.: 251 640 397

Novinka v nabídce poledních menu v Clubu Kino
Věrnostní slevy

KULT ČERNOŠICE: www.kultcernosice.cz

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