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za časem předvánočním

5x FOTO: Petr Kubín

Advent roku 2012 s sebou přinesl mnoho zajímavých akcí
pro všechny generace. Děti asi nejvíc ocenily divadélka,
vánoční dílničky a Mikulášské trhy. Příznivci hudby si
mohli vybrat z široké nabídky vánočních koncertů. A na
Štědrý den samozřejmě nechyběly půlnoční bohoslužby
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v modlitebně Církve
bratrské na Vráži. Prohlédněte si několik fotografií, které
vám tento předvánoční čas připomenou.
Dana Jakešová
editorka
-- Druhou adventní neděli se na putovním věnci zapalovaly svíčky v Mokropeské kapličce. --

-- K adventu neodmyslitelně patří i vystoupení
souboru Pramínek. --

-- Na Mikulášské trhy na Vráži zavítal obří Mikuláš s čertem. --

-- Krásné nasvícení a husté sněžení vykouzlily neopakovatelnou předvánoční atmosféru. -1

z radnice

Co se to v zeleném pásu u Radotínské staví – a co ještě bude?
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z radnice
V poslední době se často setkáváme s dotazy týkajícími se využití pozemků v oblasti od „hřiště“ v Radotínské ulici po osadu Na Vírku. V tomto článku si
přečtěte, jaké záměry již byly v minulosti povoleny,
a naopak, co z nich v budoucnu zmizí. Osud těchto pozemků stanovil územní plán přijatý těsně před
komunálními volbami 2010. Dnes již není myslitelné to změnit a zachovat je všechny třeba jako
prostou zeleň.
Zůstane „hřiště“ v Radotínské ulici?
Pozemky, na kterých se nachází areál nazývaný
jako Sportpark Berounka, se podařilo v uplynulém
roce získat plně do vlastnictví města. Tyto pozemky
jsou v územním plánu určeny pro sport a rekreaci
a nedá se na nich realizovat žádný stavební záměr.
Betonárna „na věčné časy“?
Pozemky, na kterých se nachází betonárna, patří soukromému vlastníku. Podle územního plánu
je však celá plocha areálu betonárny určena pro
sport a rekreaci. Betonárna byla před lety povolena jako stavba dočasná, a protože územní plán
neumožňuje, aby zde mohla být, není možné ani
prodloužení jejího dočasného statutu, bude muset
být přesunuta (zřejmě mimo území Černošic).
Co se to staví vedle betonárny?
Tento pozemek býval dříve ve vlastnictví města.
Na sklonku minulého volebního období bylo změněno jeho využití na plochu výrobní a následně byl
prodán. Soukromá investorka na něm nedávno začala stavět prodejní halu pro kadeřnické potřeby.
Bude v Černošicích benzinová čerpací stanice?
Vedle prodejní haly je pozemek, také dříve patřící
městu, který byl před několika lety prodán společnosti VS Petrol. Mnoho let se mluví o jejím záměru
vybudovat zde čerpací stanici, ale až nedávno požádal investor o vydání územního rozhodnutí, čímž
učinil první krok k faktické realizaci stavby.
Jsou i další pozemky v oblasti Radotínské ul.
zastavitelné?
Vedle pozemku pro čerpací stanici směrem k příjezdové komunikaci k čistírně odpadních vod (ČOV)
zbývá ještě pozemek, který je podle územního plánu v ploše dopravní stavby. Část patří městu, část
soukromým vlastníkům. Pozemek je tedy zastavitelný a mohla by na něm v budoucnu vyrůst například
myčka pro automobily – takový záměr byl již městu
jedním soukromým investorem i představen.
Pozemky za budoucí halou a čerpací stanicí až
k ČOV, které nejsou přístupné z hlavní komunikace, patří z převážné části městu a dosud jsou
podle územního plánu v ploše DP-2/Z (dopravní
stavby). Město nemá v současné době konkrétní
záměr tyto pozemky zastavět nebo prodat, představují možnou rezervu.
Všechny ostatní pozemky od ČOV směrem
k osadě Na Vírku jsou nezastavitelné, patří z převážně většiny Povodí Vltavy, které je počátkem
roku zrekultivovalo a město se nyní podílí na jejich
údržbě v parkové úpravě.
Využití a vlastnictví pozemků je patrné z přiloženého schématu.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Jednou větou...
• Do roku 2013 Vám přeji nejen hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví, ale také důvěru v dobré věci a lidi kolem Vás.
• Česká ekonomika se ani v závěru roku
nedostala z recese; vláda konečně začala
mluvit o podpoře růstu.
• Rada města odvolala vedoucího odboru
dopravy, kde docházelo ke sporným praktikám na úseku řidičských průkazů, padlo několik trestních oznámení, problémy naznačil
i průzkum spokojenosti klientů.
• Z důvodu zjevného zneužití (opakované
hlasování) byla na webu vynulována a znovu
spuštěna anketa o novém logu města; pokud jste hlasovali před 7. 12., hlasujte prosím znovu.
• Město zrušilo výběrové řízení na dovybavení hřiště pod školou za 0,3–0,5 mil. Kč,
protože díky štědré nabídce dvou sponzorů
bude možné vybudovat ještě mnohem lepší.

• Zastupitelstvo projednávalo smlouvu na
koupi kulturně-společenského sálu v Centru
Vráž, k čemuž se město zavázalo již před deseti roky, kdy tehdejší kulturní středisko (na
cizím pozemku) muselo ustoupit obchodnímu a bytovému centru; celkem má stát 10
milionů včetně vybavení; rozhodnutí padlo až
po uzávěrce IL.
• Eltodo upravilo režim veřejného osvětlení,
aby nebyla tma ani brzy, ani pozdě.
• Město odeslalo výpovědi smluv o působení městské policie v obcích v oblasti Rudné,
kde původní stanovené částky přestaly stačit
na pokrytí nákladů; o pár dní později jsme
my obdrželi výpověď z opačné strany z obce
Vestec, která se naopak domnívá, že smluvně stanovená cena je příliš vysoká; výpovědní doba je ve všech případech šestiměsíční,
což poskytuje dost prostoru k jednání nebo
k přípravě ukončení činnosti, pokud nedojde k dohodě; zájem o pomoc naší městské
policie mezitím projevili v Řevnicích a Hlásné
Třebani.

• Krajským hejtmanem se stal starosta Příbrami a senátor za ČSSD MVDr. Josef Řihák.

• Rada města vybrala z pěti architektonických návrhů rekonstrukce a přístavby vily
Tišnovských do druhého kola dva – Jestico + Whiles a Qarta – a předložila věc ke
schválení zastupitelstvu.

• Zastupitelstvo města projednávalo návrh
rozpočtu na rok 2013; proti předchozímu se
snížily výdaje o 5 %, příjmy o 2 %, celková
bilance je –8,6 mil. Kč, což pokryjeme zapojením zůstatku na účtu; více o rozpočtu
samostatně v tomto čísle IL.

• Sporem končí rekonstrukce ulice V Mýtě,
kterou firma IPPOS letos nestihne dodělat;
jen postavila nový vodovod a v části deštovou kanalizaci, průběh stavby provázela řada
problémů s kvalitou a nedodržováním termínů.

• Český stavitel, který s nejnižší cenou vyhrál zakázku na přístavbu školní kuchyně,
skončil brzy po zahájení prací s výpovědí
kvůli zásadním chybám; město nyní mimosoudní dohodou nárokuje sankci 60.000
Kč a pak připraví nové výběrové řízení, aby
na jaře mohla stavba pokračovat.

• Ministerstvo vnitra požádalo Černošice
a Teplice, aby se staly 2 pilotními účastníky
v projektu modelování agend státní správy;
cílem státu je do budoucna přesně popsat,
co pro něj obce musejí vykonávat, a spravedlivěji hradit související náklady.

• Rada města do rozpočtu 2013 zařadila
100 tis. Kč pro SK Černošice jako příspěvek
na veřejné bruslení na zimním stadionu.
• V Club Kinu zpívaly děti z Chorus Angelus společně s romskou kapelou Benga
Show.
• Příjmy města z výherních automatů, přestože by podle očekávání a tvrzení mnohých
měly být po změně zákona vyšší o to, co
původně dostávaly sportovní organizace,
zůstaly v roce 2012 naopak nižší než o rok
dříve; výzvy státu a funkcionářů ústředí sportovních organizací, aby si spolky řekly své
obci o více peněz, tak zatím vytvářely spíš
jen zbytečné napětí a nesplněná očekávání.

• Od Mikuláše se na místní poště tradičně
tvořily pekelné předvánoční fronty.
• Napínavý průběh má posuzování naší žádosti o dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci
ČOV; krajské zastupitelstvo kvůli volbám až
v půli prosince formálně schválilo dlouho
známý fakt, že čistírna již neplní požadavky,
a tak snad ministerstvo životního prostředí
zpět zařadí naši již napůl zamítnutou žádost.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva bude
ve čtvrtek 31. ledna od 19.00 v Club Kinu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

• Městský rozpočet vydržel až do konce
roku bez nečekaných propadů, a tak mohl
být vyplacen již dávno slíbený příspěvek 100
tis. Kč na rekonstrukci kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Komenského ulici.
• Architekt Myška odevzdal první kompletní
verzi nového územního plánu k připomínkovému řízení vedení města.
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Pod školou vyroste moderní multifunkční hřiště
Zdroj: Prolemax s.r.o.

Díky velkorysosti dvou sponzorů, kteří se rozhodli
věnovat našemu městu na vybudování hřiště pod
základní školou Mokropsy částku v celkové výši
700 tisíc Kč (pan Sebastian Pawlovski 500 tis.
Kč a pan Martin Moravec 200 tis. Kč), se můžeme v brzké době těšit na velké kvalitní a zajímavé
hřiště v této atraktivní lokalitě s velikou koncentrací dětí. Oba sponzorské dary však byly vázány
na to, že půjde o hřiště v celkové hodnotě kolem
2 milionů korun, což je částka nutná pro pořízení
velkého moderního multifunkčního hřiště, tedy
hřiště s prvky nejen pro malé děti, ale z velké
části pro starší děti školního věku. Jinými slovy,

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice
přijme na volné pracovní
místo pro odbor vnitřních
věcí zaměstnance na pozici
Asistent/ Asistentka
starosty města Černošice
Druh práce:
• zpracování podkladů pro jednání
rady a zastupitelstva
• zpracování podkladů z porady
starosty s vedoucími odborů a ze
zasedání zastupitelstva města
• podpora písemné, telefonické
a osobní komunikace
• podpora při organizaci voleb,
návštěv, jednání
• aktualizace informací v některých
částech webové stránky města
• běžné kancelářské a sekretářské
činnosti
• plnění úkolů dle pokynů starosty
a rady města

aby město přispělo na toto hřiště částkou 1,3 mil.
Kč. Vzhledem k tomu, že již v roce 2012 měla
základní škola Mokropsy v rozpočtu na hřiště připravenou částku 500 tis. Kč, navrhuje rada města, abychom v letošním roce k této sumě přidali
z rozpočtu 800 tis. Kč a celková částka, která je
určena na vybudování hřiště pod školou, pak dosáhne zmíněných 2 milionů korun.
Pro inspiraci jsme si již nechali nezávazně
zpracovat od 8 renomovaných společností (Prolemax, s. r. o., Tomovy parky, Saternus, TR Antoš,
s. r. o., Eibe, Lucas, s. r. o., Karim, Hras) studie,
které nyní slouží jako východisko pro zpracování
zadání pro řádné výběrové řízení na výběr dodavatele hřiště pod školou. Máte-li zájem, jsou studie
k nahlédnutí v době úředních hodin v podatelně
úřadu v Riegrově ulici anebo dle dohody i jindy.
Budeme rádi za vaše další připomínky a podněty.
Tím se dostávám k vašim reakcím na moji výzvu
v listopadovém IL. Z e-mailů, které jsem od vás na
toto téma obdržela, a ze schůzky s rodiči, která
se uskutečnila v DPS 28. 11., jsem udělala tento „seznam“ podnětů, které pro nás budou velmi
užitečné při vybírání nejvhodnějšího dodavatele
herních prvků:
- hřiště bude umístěno zhruba v místech, kde je
dnes
- stávající prvky, které na hřišti dnes jsou, budou
(s výjimkou lanové věže, která je z dotace a není
možné ji přemístit) přesunuty na jiné vhodné
místo, kde hřiště chybí, s největší pravděpodobností do Mokropes (buď do parčíku před
nádražím nebo u pláže)
- základní cílovou skupinou, které bude hřiště
sloužit, jsou děti ve věku 6–12 let, na hřišti by
měly být i prvky pro menší děti pro rodiny s více
dětmi různého věku

Zdroj: Saternus s. r. o.

- chceme maximálně zachovat stávající vzrostlou
zeleň
- prvky by měly mít jistou dávku obtížnosti, aby
byly pro děti zajímavé i při x-té návštěvě, měly
by umožňovat různorodé hry pro jednotlivce
i skupiny dětí, měly by rozvíjet obratnost a různé
dovednosti (rovnováhu, sílu, koordinaci pohybů
apod.)
- dodavatelská firma by měla dodat kromě herních prvků i oplocení, lavičky, lavice se stoly,
odpadkové koše
- zajímavým prvkem jsou různé grafické prvky
umělých povrchů (lze vytvořit na zemi ze speciálního povrchu např. skákacího panáka, čáry
na malé fotbalové hřiště, bludiště, šachovnici)
- na hřiště by měly být prvky, které „jinde nejsou“,
např. velká lanová prolézací věž, zajímavá skluzavka nebo tobogán, hrad kombinující provazové prvky, šplhadla, žebříky apod., houpačky,
lanovka, balanční prvky apod.)
- součástí hřiště by měly být toalety (např. jako
součást nové tělocvičny s přístupem zvenku,
do té doby TOI TOI)
Hřiště bude v provozu celoročně, tj. i o sobotách a nedělích a o prázdninách. Jediným, ale
jistě akceptovaným omezením pro veřejnost, je
fakt, že v odpoledních hodinách od pondělí do
pátku na hřiště přiběhne několik desítek dětí
z 1.–4. tříd, které tráví odpoledne v družině a které si po celodenním sezení v lavicích potřebují
protáhnout těla.
Při posuzování nabídek počítáme s účastí jak
dětí ze základní školy, tak aktivních rodičů a obou
sponzorů.
Daniela Göttelová
místostarostka
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pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za mateřskou dovolenou);
pracoviště Černošice, Riegrova 1209
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Bližší informace naleznete na
www.mestocernosice.cz, v kolonce
úřední deska – volná pracovní místa.

a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevra-
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příštího čísla je v pondělí 14. 1. v 10 hodin.
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ROZPOČET 2013 – o něco lépe, ale ještě ne dobře…
Příprava nového rozpočtu opět zabrala stovky hodin práce
a zaměstnala několik desítek lidí. Vedoucí 14 odborů městského úřadu, tajemník, velitel policie a ředitelé 5 škol připravili
své návrhy a přišli je vysvětlit na radu. Finanční odbor dostal
zadání, aby příjem, který město získá navíc díky novele zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD – 10 mil. Kč) byl v rozpočtu
vyčleněn jen na plánované investice. V příjmech jinak nic nového nečekáme, proto běžné výdaje musí zůstat na úrovni roku
2012. Dodatečný příjem z daně z nemovitosti půjde na splátky
úvěru na rekonstrukce komunikací a infrastruktury.

Návrh rozpočtu 2013 – celková bilance
řádek

1
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V rozpočtu chybí 8,6 milionu
Výdaje rozpočtu na příští rok jsou navrženy ve výši 193,8 mil. Kč, což
je o 5,4 % méně než v roce 2012. K tomu je potřeba přičíst 11,4 mil. Kč
na splátky úvěrů (starších úvěrů, úvěru na novou školku a úvěru na rekonstrukce komunikací). Celkové výdaje jsou tedy 205,1 milionu korun.
Na příjmové stránce máme v návrhu 196,5 mil. Kč, což je o 2,1 %
méně než loni. Rozdíl příjmů a výdajů je tedy mínus 8,6 milionu. Tento
schodek pokryjeme zejména tzv. „zapojením zůstatku na účtu“ – použijeme peníze, které nám zbyly díky úsporám a nevyčerpaným výdajům
loňského roku. Předpokládáme, že i v roce 2013 některé výdaje nedočerpáme, dosáhneme dalších úspor a na příjmové stránce něco přibude
(například některé dotace). Loni (2012) bylo zapojení zůstatku účtu o půl
milionu vyšší.
V plánovaných výdajích je cca 7 milionů korun (stejně jako loni) na menší investice a běžné opravy a údržbu; např. cca 2 miliony na dokončení
veřejného osvětlení v některých ulicích, 0,5 mil. na opravy výtluků a 0,3
mil. na nový chodník u mokropeského přejezdu.
Co uděláme s 10 miliony navíc
Příjem, který město získá díky změně zákona o RUD (10 milionů) je potřeba v rozpočtu držet stranou, protože v letech 2013–2014 očekáváme
některé významné výdaje – viz rámeček.

Předpokládané použití příjmu
z RUD v letech 2013–2014
• 12 mil. Kč na rekonstrukci čistírny odpadních vod
• 5 mil. Kč na kulturní sál vč. dokončení a vybavení (doplatek do celkové ceny cca 10 mil. Kč)
• 3 mil. Kč na spolufinancování případné dotace na rekonstrukci ulice Karlické u školky
• 0,5–0,8 mil. Kč jako podíl města na výstavbě nového
hřiště (navíc k podobnému podílu základní školy)
• 2 mil. Kč na spolufinancování rekonstrukcí dojezdových
komunikací
• 1,5–2 mil. Kč na finální vrstvu asfaltu v části Slunečné,
která chybí od rekonstrukce v roce 2005
• 2 mil. Kč na splátky úvěru na rekonstrukci komunikací čerpaného v roce 2013 (díky většímu příjmu z RUD
chceme splácet dluhy rychleji)
• další projekty, např. dořešení návsi u kostela, dobudování chodníků apod.
• rezerva na stavbu tělocvičny a rekonstrukci vily Tišnovských, viz podrobnosti v textu
Dále potřebujeme mít rezervu na dva zásadní projekty, kde přímé náklady pro město nejsou upřesněny:
1. na stavbu tělocvičny, přestože její financování plánujeme z výnosů
z prodeje pozemků Na Pískách a podali jsme žádost o dotaci na MŠMT.
2. na rekonstrukci vily Tišnovských jako nové radnice, kde větší část nákladů pokryje prodej současné budovy úřadu a služebny městské policie.
A propos – mluvíme sice o 10 milionech „navíc“, ale v posledních
dvou letech se daňové příjmy města snížily asi o 7 milionů a o 10 milionů
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Návrh
rozpočtu
2013
Celkem výdaje
193 787
Celkem příjmy
196 521
Rozpočtové saldo (ř. 2 – ř. 1)
2 734
Zapojení dlouhodobého
úvěru
Splácení úvěrů a půjček
Změna stavu účtů
- zapojení zůstatku účtu
- nevyčerpané prostředky v
projektu OP LZZ z roku 2011
- nevyčerpané prostředky
soc. fondu
- zůstatek dotace na revitalizaci hřbitova

7
8

Celkové náklady (ř. 1 + ř. 5)
Celkové zdroje financování
(ř. 2 + ř. 4 + ř. 6)

9

Schodek rozpočtu
(ř. 8 – ř. 7)
Zapojení úvěru k financování
rozpočtového schodku

10

v tis. Kč
Schválený
rozpočet
2012
204 757
200 647
–4 110

změna

–5,4 %
–2,1 %

0

9 276

–100,0 %

11 376
8 642
7 642
0

15 075
9 909
8 161
379

–24,5 %
–12,8 %

900

694

100

675

205 163
205 163

219 832
219 832

0

0

0

0

–6,7 %
–6,7 %

klesl příspěvek na výkon státní správy, takže v roce 2012 mělo město
o 17 milionů méně než v období 2009–2010! V roce 2009 přitom město
sanovalo rozpočet prodejem majetku. Loni ani předloni jsme nic neprodali a zvládli jsme i nějaké investice. Tak trochu malý zázrak.
Dostaneme více od státu?
Určitou nadějí je, že zatím neschválený návrh státního rozpočtu ČR obsahuje pro Černošice zvýšení příspěvku na výkon státní správy o 8,7 milionu korun. Tento příspěvek za uplynulé dva roky pouze klesal. Nyní se
nám podařilo vyjednat jeho navýšení díky zvláštnímu postavení našeho
města – Černošice vykonávají státní správu pro 120 tisíc obyvatel okresu
a musejí mít pracoviště v Praze.
Další investice nejen do komunikací
Zprávy o navýšení daňových příjmů města (RUD) mohly vyvolat pocit,
že si město může dovolit uvolnění rozpočtové střídmosti. Ekonomická
krize ale pokračuje a realizace investičních priorit je stále na hranici
našich možností. Naději na jejich uskutečnění lze udržet jen opatrným
řízením financí. A pokud by přece jen něco zbylo, je na místě nejdříve
splatit část dluhů.
Na jaře 2013 vyhlásíme výběrové řízení na pokračování rekonstrukce
komunikací. Do prvního balíku také přijde dostavba deštové kanalizace
v Pardubické ulici a přes pole pod školou. V průběhu roku se podle rozhodnutí o dotacích (na ČOV, tělocvičnu a Karlickou), vývoje příjmů a výdajů a vysoutěžených cen rozhodneme, jak dál ve druhém pololetí. I do
roku 2014 si chceme zachovat možnost přijetí dalšího úvěru na klíčové
priority rozvoje města, a to nejen komunikace.

Tento příspěvek byl napsán na základě rozpočtu schváleného radou
města, před projednáním v zastupitelstvu. Podrobné informace k rozpočtu najdete na webové stránce v sekci Rozpočet.
Filip Kořínek
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Moderní úsporná LED svítidla na zkoušku
Společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., která
spravuje ve městě veřejné osvětlení, počátkem prosince 2012 městu bezplatně zapůjčila
do zkušebního provozu LED svítidla veřejného
osvětlení, která instalovala do prostor staré návsi.
Původní svítidla s vysokotlakými sodíkovými
výbojkami o příkonu 70 W byla nahrazena svítidly typu BGS451 GRN29-2S/740 II MSO GR
60/76P o příkonu 29 W. Energetická úspora

jednoho svítidla je zhruba 560 Kč za rok. Zásadní rozdíl je kromě zmiňované finanční úspory i v barevném podání světla. Zdroje LED se
vyznačují tzv. studeným bílým světlem na rozdíl
od tzv. teplého žlutého světla u původních standardních výbojek.
Záměrem zkušebního provozu je kromě demonstrace technických možností moderních
LED svítidel také prokázání energetických
úspor. Tímto projektem by ELTODO-CITE-

LUM i město rádo získalo zpětnou vazbu od
občanů, jak vnímají změnu barevného podání
světla.
Město Černošice, které se do projektu zapojilo, rozšířilo počet měst, která vyzkouší ve
veřejném osvětlení novou moderní technologii
LED. Své názory na LED osvětlení můžete posílat na e-mail: investice@mestocernosice.cz.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
2x FOTO: MěÚ Černošice

-- Zkušební provoz LED svítidel má prokázat úspory energie. --

-- Původní svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami. --

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Na konci listopadu 2012 se opět uskutečnila
v našem městě dobročinná sbírka pro Diakonii
Broumov a byla opět úspěšná. Sebralo se 4,5
tun obnošeného ošacení a obuvi. Vzhledem
k tomu, že během sbírky mnohé z vás zajímalo, co se dál bude dít se sebraným materiálem,
rozhodli jsme, že se svolením Diakonie Broumov otiskneme jednoduché schéma „Co se
stane s darovaným oblečením?“. Toto schéma
velmi výstižně otázku zodpovídá.

Zdroj: www.diakonie.cz
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Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili,
a tím pomohli potřebným lidem.
Máme pro vás ještě jednu důležitou informaci, během ledna až února 2013 budou instalovány v Černošicích i stacionární kontejnery
Diakonie Broumov na použitý textil pro humanitární účely. Kde budou instalovány, se dozvíte
včas.
Milena Paříková
členka rady města

z radnice

Z 65. jednání Rady města Černošice ze dne 29. 10. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 63, bere na vědomí rozpočtové opatření č. 65 a ukládá finančnímu odboru zapracovat schválené rozpočtové
opatření č. 63 do rozpočtu a předložit rozpočtové opatření č. 65 ke schválení zastupitelstvu;
• souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Topolská
o 300 tis. Kč (schválená rezerva v rámci rozpočtu 2012, s pokrytím prostředků na platy ve výši
28,5 tis. Kč z fondu odměn školy, s pokrytím prostředků na platy ve výši 28,5 tis. Kč přesunem
prostředků z položky oprav;
• schvaluje ředitelkou MŠ Topolská navržené rozpočtové opatření;
• souhlasí s přijetím daru na nákup vysokotlaké
proudnice ve výši 12.000 Kč pro SDH.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice souhlasí se záměrem
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „nákup
notebooků a softwaru Microsoft Office“ hrazené
z 85 % z projektu OP LZZ „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města
Černošice“ a 15 % spoluúčastí města.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemcích parc. č. 2522/15 a parc.
č. 2507/34, oba v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou
úhradu ve výši 20.600 Kč;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku
p. č. 1984 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
2.900 Kč;
• souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku parc. č. 2917/24 v Malinové ulici;
• souhlasí se stavbou pergoly na pozemku parc.
č. 1734/28 v Domažlické ulici;
• souhlasí se změnou stavby RD na pozemcích
parc. č. 60 a 62/1 v Komenského ulici (se změnou územního rozhodnutí, změnou stavby před
dokončením) podle předložené nové projektové
dokumentace;
• souhlasí se stavebními úpravami a nástavbou
domu č. p. 1474 ve Slunečné ulici; s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu města ve výši
120.000 Kč (za 3 bytové jednotky);
• souhlasí se stavbou terasy a pergoly na pozemku parc. č. 846/52 ve Stulíkové ulici;
• souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 400/2 v Komenského ulici;

• souhlasí se stavbou rodinného domu včetně
oplocení na pozemku parc. č. 2686/31 v Mostecké ulici; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na nově
budovanou bytovou jednotku; s dopravním napojením pozemku parc. č. 2686/31 na komunikaci
v Mostecké ulici;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemcích p. č. 1319 a p. č. 1338,
oba v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
31.300 Kč;
• souhlasí se změnou situování zpevněných ploch
(parkovací stání, přístupový chodník k domu) na
pozemku parc. č. 2704/8 a s výstavbou uličního
oplocení;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na veřejné osvětlení Černošice v ul. Střední;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti ElektroŠtika, s. r. o., na akci „Veřejné
osvětlení Černošice v ul. Střední“, za celkovou
cenu 113.698 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na veřejné osvětlení Černošice v ul. Měsíční,
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Jiří Majer – elektro na akci „Veřejné
osvětlení Černošice v ul. Měsíční“, za celkovou
cenu 256.083 Kč bez DPH;
• bere na vědomí doručenou žádost a trvá na
svém usnesení č. R/30/7/2011 ze dne 10.
10. 2011, kterým rada souhlasí s vybudováním
úseku vodovodního řadu v Komenského ulici za
předpokladu, že po kolaudaci bude tento úsek
bezúplatně předán do majetku městu Černošice
a konstatuje, že v současné době není vedeno
žádné řízení, jehož součástí by byla plánovací
smlouva vyžadující uhrazení příspěvku na infrastrukturu města;
• souhlasí s výběrem nabídky Ing. Neubertové na
vypracování zadávací projektové dokumentace,
která bude sloužit pro výběr zhotovitele a vlastní
realizaci akce „Výměna rozvodů studené a teplé
vody v objektu MŠ Karlická“ za celkovou cenu
38.100 Kč bez DPH.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr realizace dopravního propojení ulice Javorová s ulicí V Habřinách dle přiloženého projektu od firmy Cityplan; finanční
spoluúčast města Černošice ve výši 25 % celkových předpokládaných nákladů na realizaci,
tj. částku 540 tis. Kč;
• souhlasí s povolením vjezdu a vstupu na pozemek parc. č. 4133/3 a část PK 49/1 dne 17.
11. 2012 organizátorům setkání skautů a skautek;

• bere na vědomí zápis z 21. jednání komise
sociální a pro péči o seniory ze dne 22. 10.
2012.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY PROGRAMU
Rada města Černošice:
• souhlasí s vybudováním přípojek vody a kanalizace pro chatu č. e. 987 v Javorové ulici;
• souhlasí s provedením překopu asfaltového
povrchu komunikace v Gorkého ulici pro vybudování přípojky el. energie pro pozemky parc.
č. 2553/1 a 2552/1 v ulici Dr. Janského;
• schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebeného,
poškozeného, nefunkčního a nepoužívaného
majetku z evidence, na pracovišti Praha v původní pořizovací ceně 534.552,86 Kč a z pracoviště Černošice v původní pořizovací ceně
142.034,50 Kč;
• nesouhlasí s finančním darem ve výši XY Kč pro
Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové
nad Labem na zkvalitnění péče o lidi nemocné
s roztroušenou sklerózou;
• bere na vědomí zápis ze 17. jednání komise životního prostředí ze dne 17. 10. 2012;
• souhlasí s předloženým návrhem projektu revitalizace zeleně Sportparku Berounka pana Ing. Hamerníka, Ph.D; souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Regenerace zeleně Sportparku
Berounka” – osázení valu a ukládá Ing. Chauturové zpracovat žádost o podporu projektu;
• souhlasí s předloženým návrhem revitalizace zeleně u ZUŠ pana Ing. Hamerníka, Ph.D;
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt
„Revitalizace zeleně u Základní umělecké školy
Černošice” a ukládá Ing. Chauturové zpracovat
žádost o podporu projektu;
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na
dodavatele nádrže na PHM pro JSDH; ruší výběrové řízení na výběr dodavatele nádrže na PHM
pro JSDH a ukládá veliteli JSDH – p. Havlíkovi
vypsat nové výběrové řízení;
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na
dodavatele obkladů, dlažby a sanity pro JSDH;
schvaluje výběr dodavatele obkladů, dlažby
a sanity pro JSDH Mokropsy fy SIKO koupelny,
a. s., za cenu 47.480 Kč vč. DPH; ruší výběrové
řízení na zhotovitele obkladů a dlažby v hasičské
zbrojnici;
• bere na vědomí rozpočtové opatření č. 68 dle
přílohy a ukládá finančnímu odboru předložit
rozpočtové opatření č. 68 zastupitelstvu;
• konstatuje, že vedoucí odboru investic a správy
majetku (OISM) p. Jiří Jiránek odmítl informovat
místostarostku o problémech OISM se SÚ ve
věci rekonstrukce Měsíční ulice a žádá vedoucího odboru investic a správy majetku p. Jiřího
Jiránka o písemné vyjádření k uvedenému (toto
usnesení nebylo přijato; hlasování – pro: 1 (DG),
proti: 0, zdrželi se: 4 (ŠH, PW, TH, FK).

Z 66. jednání Rady města Černošice ze dne 12. 11. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města s výjimkou ZUŠ a ukládá finančnímu odboru zapracovat do rozpočtu
města dohodnuté změny v rámci projednání
radou města a předložit rozpočet zastupitelstvu
k projednání;

• schvaluje rozpočtové opatření č. 71 a ukládá
finančnímu odboru zapracovat RO č. 71 do rozpočtu města;
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 549/1
a 549/2 v Lesní ulici, a to za účelem majetko-

právního vypořádání mezi vlastníky;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v části Střední ulice, za předpokladu
koordinace stavby s vybudováním nového veřejného osvětlení a položení chrániček pro optické kabely v rozsahu stavby na náklady města
a při dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství; s tím, že v rozsahu stavby bude na
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•

•

náklady města vybudováno nové vedení veřejného osvětlení a položena chránička pro optický kabel; a ukládá odboru investic a správy
majetku zadat zpracování projektové dokumentace nového veřejného osvětlení v dotčeném
úseku Střední ulice;
souhlasí s prodejem pozemků č. parc.
č. 4040/1, 4042/2 a 4042/4 o celkové výměře 286 m2 v obci a k. ú. Černošice dle podané
nabídky panu Chalupovi za cenu 500 Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit prodej těchto pozemků;
souhlasí s rekonstrukcí vedení NN v části Jihlavské ulice podle upraveného návrhu; s tím, že
u zhotovitele stavby budou objednány úpravy
rozvodů VO nutné pro zachování funkčnosti
veřejného osvětlení v Jihlavské ulici; se zasláním žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
o odkoupení jednoho betonového stožáru v Jihlavské ulici pro zachování funkčního veřejného
osvětlení v ulici;
souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 1357, 1358 a 1359 v Jiráskově ulici;
souhlasí s vybudováním zpevněných ploch
pro vstup a vjezd na pozemky parc. č. 2289
a 2290 za předpokladu, že zpevněná plocha
ze zámkové dlažby pro vstup na pozemky
bude od tělesa komunikace ke vstupním brankám (v šíři branek) a zpevněná plocha vjezdů
bude vybudována ze zatravňovacích dlaždic
z důvodu zachování vsakovacích vlastností zeleného pásu;
souhlasí s instalací střešní fotovoltaické výrobny na domě č. p. 1238 ve Školní ulici;
nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 49 v Komenského ulici, vzhledem k tomu, že předložená studie neobsahuje
údaje podstatné pro posouzení žádosti (výška
stavby, koordinační situace, vyčíslení zastavěnosti pozemku zpevněnými plochami, napojení
na inženýrské sítě);
souhlasí s přijetím cenové nabídky společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., ve výši 49.992
Kč vč. DPH na montáž a demontáž vánočního
osvětlení v Černošicích;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemku parc. č. 2249/1 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 2.400 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.
s., pro uložení kabelového vedení na pozemku
parc. č. 1841 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000 Kč;
souhlasí se změnou vytápěcího systému v rozestavěném domě č. p. 1331 v ulici Na Višňovce za předpokladu, že budou dodrženy limity
hluku při provozu venkovní jednotky;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 1479 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice ze 400 Kč.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Nákup
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kopírek pro OSPOD“ ve složení p. Šebek, sl.
Novotná a p. Matoušek, náhradníci p. Havlíček,
p. Gerstendörfer a p. Hušek;
• jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Nákup
notebooků“ ve složení p. Šebek, sl. Chauturová, sl. Novotná, náhradníci: p. Havlíček, pí Fialová a p. Gerstendörfer.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice revokuje usnesení
č. R57/34/2012 schválené radou města č. 57
dne 6. 8. 2012; souhlasí s uzavřením smluv se
společností GORDIC, spol. s r. o., jejichž předmětem je rozšíření počtu licencí k modulům systému GINIS včetně SLA a pořízení licence modulu
skenovací linky, v ceně vč. SLA pro rok 2012 celkem 556.239,62 Kč s DPH.
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí rezignaci pí Vobořilové na členství v komisi životního
prostředí a pro pořádek ve městě a jmenuje na
uvolněné místo člena komise pro životní prostředí
a pro pořádek ve městě pana Douska.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s upraveným návrhem mandátní
smlouvy o technické pomoci s Ing. Nádvorníkem, který bude dohlížet na realizaci lokálních oprav asfaltových komunikací kategorie
„A“ realizovaných soukromými investory za
hodinovou sazbu 450 Kč v souladu s usnesením R/63/25/2012; hlasování - pro: 4, proti:
1 (DG), zdrželi se: 1 (LK);
• souhlasí s celkovým objemem víceprací v rámci rekonstrukce ulice Komenského ve výši
726.151,86 Kč bez DPH; ukládá odboru investic a správy majetku a úseku právnímu zpracovat dohodu o vzájemném uznání vzniklých
vícenákladů při realizaci rekonstrukce ulice Komenského a starostovi dohodu podepsat;
• souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ, a. s., na
dodávku elektrické energie v režimu velkoodběr pro ČOV Černošice na rok 2013;
• schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky
č. 4/2012 o místních poplatcích a ukládá starostovi předložit zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku ke schválení;
• schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice a ukládá starostovi předložit návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice
zastupitelstvu města; hlasování - pro: 4, proti:
0, zdrželi se: 2 (DG, MP);
• schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2013
dle přílohy tohoto usnesení a ukládá úseku
právnímu předložit Pravidla pro poskytnutí
kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí
v roce 2013 zastupitelstvu města;
• souhlasí se směnou pozemku o výměře 310
m2 v obci a k. ú. Černošice, který vznikne oddělením od pozemků parc. č. 3993 a 3989/1
v obci a k. ú. Černošice za pozemek parc.
č. 2817/3 o výměře 284 m2 v obci a k. ú. Černošice, který byl oddělen od pozemku PK 402
v obci a k. ú. Ćernošice a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit směnu předmětných pozemků;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 73 a uklá-
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dá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové
opatření č. 73 do rozpočtu města;
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 74
a ukládá T. Hlaváčkovi, členovi rady města,
předložit rozpočtové opatření č. 74 zastupitelstvu města;
souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě
o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS SSL MUCE a s uzavřením dodatku
ke Smlouvě o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS EKO MUCE se společností GORDIC, spol. s. r. o;
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování
služeb se spol. H. I. Servis, s. r. o. – poskytování konektivity za částku 10.500 Kč bez DPH
měsíčně za 30 Mbps a dohody o narovnání
a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat;
souhlasí s dohodou se spol. H. I. Servis,
s. r. o a ukládá starostovi předložit dohodu zastupitelstvu města ke schválení; hlasování - pro:
5, proti: 0, zdrželi se: 1 (ŠH);
jmenuje paní Plzákovou členkou kulturní komise od 1. 12. 2012;
bere na vědomí oznámení o konání kulturní akce „Degustace mokropeského zelí“ dne
8. 12. 2012;
bere na vědomí výsledek výběrového řízení na
výběr dodavatele nadzemní nádrže na naftu pro
hasičskou jednotku; souhlasí s výběrem dodavatele nadzemní nádrže na naftu pro hasičskou
jednotku – firma Titan GS, s. r. o., která nabídla
nejnižší cenu 61.574,40 Kč vč. DPH;
doporučuje zastupitelstvu města schválení
výpovědí veřejnoprávních smluv o poskytování
služeb městské policie uzavřených mezi městem Černošice a obcemi Úhonice, Drahelčice,
Rudná, Nučice, Tachlovice, Jinočany, Zbuzany
a Ořech, a to s účinností od 1. 12. 2012;
schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva
města;
souhlasí s vypsáním výběrového řízení na plynofikaci budovy hasičské zbrojnice v ul. Radotínská dle předložené zadávací dokumentace;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Plynofikace hasičské zbrojnice“
ve složení: sl. Novotná, p. Blaženín, p. Votava
a náhradníci: p. Jiránek, p. Procházka a souhlasí s termínem konání komise dne 26. 11. 2012
ve 12.00.

Z 67. mimořádného
jednání Rady
města Černošice
ze dne
22. 11. 2012
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi ideální 1/5
z ideální 1/2 podílu na pozemcích parc.
č. 6170/9 a parc. č. 2250/2 v obci
a k. ú. Černošice za dohodnutou kupní
cenu ve výši 40.000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit uzavření
této kupní smlouvy.

z radnice

Z 19. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 22. 11. 2012
Zastupitelstvo města:
• nesouhlasí se záměrem města darovat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 2372/1 v obci
a k. ú. Černošice o celkové výměře 87 m2,
identifikovaný na základě geometrického plánu
č. 4232-166/2012 ze dne 12. 11. 2012 vyhotoveného Ing. Kubrichtem;
• schvaluje strategický plán rozvoje města Černošice;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 65, 68 a 74
a ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 65, 68 a 74 do rozpočtu;
• schvaluje výpovědi z veřejnoprávních smluv
o poskytování služeb městské policie uzavřených
mezi městem Černošice a obcemi Úhonice, Drahelčice, Rudná, Nučice, Tachlovice, Jinočany,
Zbuzany a Ořech, a to s účinností od 1. 12. 2012
a činnost Městské policie Černošice pro uvedené obce bude ukončena k 31. 5. 2013 a pověřuje starostu města Mgr. Filipa Kořínka podpisem
výpovědí z veřejnoprávních smluv o poskytování
služeb městské policie uzavřených mezi městem Černošice a obcemi Úhonice, Drahelčice,
Rudná, Nučice, Tachlovice, Jinočany, Zbuzany
a Ořech a zástupce vedoucího MP Černošice
jednáním se zástupci obcí Úhonice, Drahelčice,
Rudná, Nučice, Tachlovice, Jinočany, Zbuzany
a Ořech o uzavření nových veřejnoprávních smluv
o poskytování služeb městské policie;
• neschvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu
s městem Řevnice o poskytování služeb městské
policie;
• vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012
o místních poplatcích;

Názory zastupitelů
Téma: „Co byste vzkázali/sdělili občanům
Černošic do nového roku.“

● Karel Müller (Věci černošické) Co
bych chtěl vzkázat občanům Černošic do nového roku? Občanům – včetně těch ve veřejných funkcích – bych rád především popřál
to, abychom si i do budoucna udrželi otevřený
prostor k politice jakožto soutěži vizí, argumentů a zájmů, nikoli jako boje o funkce a koryta. Jsem hrdý na to, že se nám tento prostor
v Černošicích podařilo otevřít, a vím, že nám
ho v mnoha obcích, kde se občanský potenciál vyčerpává na boji „dobra“ se „zlem“, závidí.
Konflikt je přirozenou součástí každé svobodné společnosti a je třeba reflektovat skutečnost, že naprostá většina veřejných rozhodnutí
předpokládá kompromis, který je umožněn respektem k zájmové a názorové různosti. Politika zná málokdy „nejlepší“ řešení. Prostor pro
demokratickou politiku by však jistě měl být
prost arogance, zákulisních dohod, umlčování oponentů či slovního násilí. Domnívám se,
že smysl pro zájmovou pluralitu, snášení konfliktnosti a pocit odpovědnosti za naši obec
patří k nejdůležitějším předpokladům udržení
prostoru pro slušnou a úspěšnou politiku. Udržení prostoru pro normální politiku je v jistém
smyslu důležitější než sebelepší rozhodnutí či

• vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012
o ochraně veřejného pořádku;
• schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2013; dle
přílohy tohoto usnesení;
• bere na vědomí předložený návrh podmínek
prostorového uspořádání a doporučuje jeho zapracování do Návrhu 1. změny územního plánu
Černošice;
• bere na vědomí předložený návrh řešení okolí
Centra Vráž a doporučuje jeho zapracování do
Návrhu 1. změny územního plánu Černošice;
• bere na vědomí předložený návrh ploch pro
územní studii – Centrum Mokropsy – a doporučuje její zapracování do Návrhu 1. změny územního plánu Černošice;
• nepřijalo návrh usnesení „bere na vědomí předložený návrh ploch v záplavovém území a doporučuje jeho zapracování do Návrhu 1. změny
územního plánu Černošice“;
• souhlasí s prominutím pohledávky spol. H. I.
Servis, s. r. o., ve výši 57.500 Kč bez DPH a souhlasí s dohodou se spol. H. I. Servis, s. r. o.,
o prominutí pohledávky a ukládá starostovi dohodu podepsat;
• schvaluje směnu pozemku parc. č. 3989/3
o výměře 309 m2, který vznikl oddělením od pozemků parc. č. 3993 a 3989/1, všechny v obci
a k. ú. Černošice za pozemek parc. č. 2817/3
o výměře 284 m2 v obci a k. ú. Černošice, který
byl oddělen od pozemku PK 402 v obci a k. ú.
Černošice a ukládá starostovi podepsat směnnou smlouvu;
• schvaluje prodej městských pozemků č. parc.
řešení konkrétního problému. Přál bych proto
Černošicím do nového roku především to, aby
byly spokojenou obcí a aby zde slušná politika
vládla i nadále. Držme ten prostor pro normální
politiku!
● David Hendrych (Věci černošické) Občanům Černošic bych velmi rád popřál standardní štestí a zdraví do roku 2013! Rád bych
jim také poděkoval za aktivní zapojování se do
života města a komunikaci se zastupitelstvem,
která je pro nás zastupitele nezbytnou zpětnou
vazbou na naši práci. To platí nejen pro tu pozitivní část (ano, i ta se čas od času objeví:-)),
ale i pro tu část, která se nám hůře poslouchá,
která kritizuje a nabádá ke zlepšení.
● Michal Strejček (Volba pro město)
24. 1. 2013 vstupujeme do čínského znamení
Hada, který na život a na smrt bojuje s Tygrem
a nenávidí mrštné a chytré Opice. Tak už to
v džungli chodí. Proto stejně jako v letech minulých i v roce 2013 přeji všem, aby byli především schopni postarat se sami o sebe. Aby
měli dost síly a rozumu neslyšet vábení opic
a nebáli se řevu tygra. Původně zde měla být
jenom tato část přání. Po přečtení článku paní
místostarostky v prosincovém vydání IL, který
byl reakcí na příspěvek pana Jroslava Tomáška „Proč pole?“ a ve kterém paní místostarostka vysvětluje svoje postoje, cituji: „ … Názoru
pana Tomáška jako majitele mohu rozumět,
nicméně jako zastupitelka, která složila slib, že
bude konat v zájmu města a jeho občanů, ...“,

4040/1, 4042/2 a 4042/4 o celkové výměře 286 m2 panu Chalupovi za cenu 500 Kč/m2
a ukládá starostovi zabezpečit realizaci;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku č. parc.
1352/4 ostatní plocha o výměře 111 m2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Černošice a ukládá odboru investic a správy majetku zabezpečit
realizaci;
• schvaluje bezúplatné nabytí ideálního podílu
1/40 pozemku č. parc. 4791 ostatní plocha o výměře 392 m2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Černošice a ukládá odboru investic a správy majetku realizaci;
• schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Černošice a panem Tuháčkem na koupi ideální
1/5 z ideální 1/2 podílu na pozemcích parc.
č. 6170/9 a parc. č. 2250/2 v obci a k. ú. Černošice za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.000
Kč a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
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 schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

jsem se přeci jenom rozhodl své přání ještě
doplnit. S ohledem na sílící absenci respektu vedení města k soukromému majetku, což
vyústilo v konání místního referenda, považuji
za smysluplnější popřát všem občanům města
Černošice do roku 2013 jedinou věc – nenechte si od nikoho mluvit do života. Zvláště
ne od těch, kteří zapomínají, že občany tohoto
města jsme my všichni bez rozdílu, kde jakou
parcelu vlastníme. Přeji vám proto, aby v roce
2013 zůstalo rozhodování o vašem životě
a o vašem majetku výhradně ve vašich rukou.
V lepším případě pak, aby vám ze strany těch,
kterým jste dočasně svěřili moc, byla poskytnuta pomoc, pokud ji budete potřebovat.
● Martin Stádník (Věci černošické): Kromě tradičního přání, které je nejčastěji spojováno se štestím a zdravím, bych jako zastupitel
rád popřál všem občanům Černošic, aby se
ve městě, kde žijí, cítili opravdu „jako doma“.
Aby měli pocit, že sami svým aktivním přístupem pomáhají spoluvytvářet místo, kde je jim
dobře. Aby zodpovědnost za obecní věci byla
skutečně „obecná“, aby problémy a starosti,
které jako občané máme, byly našimi společnými problémy. Pak budou Černošice opravdu
domovem nás všech!
Klidné svátky vánoční a úspěšný nový rok.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce IL
všechny zastupitele.
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z vašich reakcí

Jednou odpoledne
Jednou na sklonku podzimu jsem se brodil
a klouzal v listí na neuklizeném chodníku podél
školky při cestě na Vráž. Za plotem si hrály děti.
Sbíraly spadané listí a dělaly z něho kytice. Každé se snažilo mít ty největší a nejkrásnější.
„Dobrý den, pane, podívejte se, jaké mám
listy,“ pochlubil se skrz plot jeden chlapeček.
„Dobrý den, dobrý den,“ přidaly se další děti
a jedno přes druhé ukazovaly, co nasbíraly. Ta
drobná příhoda, ovlivněná možná prosluněnou
krásou podzimního dne, zahnala původně nepříjemné myšlenky na nepořádek na chodnících
a zanechala pocit, že ne vše je s chováním mla-

dé generace tak špatné, jak se někdy zdá. Rád
bych věřil, že se tak projevuje výchovná práce
učitelů, či spíše učitelek ve školách a školkách
a možná i rodičů, i když tomu druhému věřím už
méně. Pozdrav, ačkoli nic nestojí, je totiž stále
vzácnější.
Podobně mne před časem překvapily tři
dívenky, které se svojí třídou na Smíchově nastupovaly do vlaku. Přišly k místu, kde jsem
seděl sám, a jedna pravila: „Dobrý den, pane,
dovolíte, abychom si přisedly?“ Ta dětská zdvořilost mě tak šokovala, že jsem příběh napsal do
Učitelských novin, poděkoval pedagogickému

doprovodu a zatelefonoval s díky paní ředitelce.
Byly to děti ze Zadní Třebaně.
Je to skoro zázrak, když při toulkách přírodou
narazíte na člověka a on pozdraví. Stává se, že
ani neodpoví. Dříve při setkání dvou turistů byl
pozdrav samozřejmostí. Dnes, když pozdravím
první člověka mnohem mladšího, se mi zdá, že
ho pozdravem obtěžuji. Stejně tak vzácný je pozdrav ve vlaku. Lidé si k vám dřepnou a buď tupě
hledí, nebo začnou okamžitě telefonovat. Snad
se v těch našich dětech začíná probouzet něco
nového, jakýsi instinktivní počátek obrody.
Jan Sláma

Hřiště versus komunikace
Znáte Felliniho film Amarcord? Celý děj se
odehrává v malebném městečku Rimini,
v městečku, kde se všichni obyvatelé důvěrně
znají. Vědí o sobě všechno a prožívají všechny
patálie svého malého světa na pozadí narůstajícího světového konfliktu.
Atmosféra v městečku je úplně podmanivá.
Vždy jsem si přál v takovém bydlet. V městečku, kde převládá lidská komunikace nad těmi
asfaltovými.
Se záměry představitelů našeho města se
naprosto ztotožňuji. Přístup po asfaltové cestě
k domovním dveřím je nejenom známkou realitní prosperity, ale i základním hygienickým
předpokladem standardního sousedského
soužití.
Budu velmi spokojený, když všichni občané v Černošicích budou mít před domy nové
asfaltové silnice s chodníky. Budu však spokojený ještě více, když kvalita života, která je
především dána kvalitou mezilidských vztahů,
se bude přibližovat té v městečku Rimini.
To, co mně dělá problém, stejně jako v předešlé reakci Igoru Klajmonovi, je struktura
a zdroje výdajů pro asfaltové komunikace na
jedné straně a pro veřejný prostor na druhé.
Zatímco asfaltové komunikace, které se dají
poměrně dobře naplánovat a technicky zrealizovat, jsou financované ze super úvěru, a tedy
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jejich realizace je bleskurychlá, financování
veřejného prostoru, jehož synonymem se stalo hřiště, je přislíbeno z nejasných nebo zatím
neurčitých dotačních titulů. Proto se také jeví
naplnění těchto příslibů poněkud dlouhodobější.
Z tohoto pohledu se tedy nemůžu divit reakcím těch obyvatel, kteří si pořídili přístupové
asfaltové cesty již na své náklady a kteří by ze
super úvěru raději požadovali vyšší standard
veřejného prostoru.
Veřejným prostorem se jako obyvatel i architekt trvale zabývám. Představitelé města byli
tak laskaví a dali prostor k řešení veřejného
prostoru tady u nás – v Černošicích. Výsledky
tohoto úsilí bohužel neovlivnily priority jejich
investiční politiky, ve které dnes převládá především realizace asfaltových komunikací.
Z projektu, který jsme za podpory města
zpracovali, vyplývá, že investice do veřejného
prostoru se vyplatí v Černošicích daleko více
než investice do asfaltových silnic. Větší polyfunkční sportovní areál přitahující pozornost
občanů všech věkových kategorii může naplnit vizi druhého černošického centra. Sportovního centra, které potvrdí identitu Černošic
nejenom jako zahradního města s funkční
technickou infrastrukturou, ale i města s plnohodnotnou sportovní vybaveností. Toto

centrum může vytvořit občanský prostor jako
ve Felliniho Rimini, prostor s náměstím s „holičem i cukrárnou“, prostor, kde všichni budou
respektovat všechny.
Přál bych si, až se příště na ulici uvídíme,
abyste se zeptali na zdraví mé rodiny anebo
jenom tak lišácky mi pokynuli hlavou.
PS: Přikládám taky návrh fragmentu z našeho Workshopu veřejného prostoru v Černošicích 2012. Tento „osvěžující mobilní prefabrikát“ veřejné mikrozóny jsme navrhli na
vyztužení oslabeného a téměř neviditelného
veřejného prostoru v Černošicích na místech,
které jiní už nevídí.
Peter Sticzay-Gromski

z radnice

Co vás čeká na registru vozidel
Nový registr vozidel je už pár měsíců strašákem snad pro každého, kdo potřebuje
přihlásit či odhlásit vozidlo nebo nahlásit nějakou změnu. Od počátečních kolapsových stavů se už situace zlepšila, ideální ale zdaleka není.
Jaké problémy přetrvávají? Co se systému týká,
je to nefunkční propojení CRV s centrální evidencí obyvatel, problematické propojení s dalšími registry (PČR ad.), konzistence dat (chybějící
data, která je nutno „ručně“ doplňovat), špatná
data v CRV (nesouhlasí se skutečným stavem)
a konečně problém nejčastější – zpomalování
systému.
Objednejte se přes internet
Vzhledem k těmto dílčím nedostatkům v systému je doba obsluhy každého klienta i v případě shodných úkonů odlišná. Klienti jsou odbavováni dle pořadových čísel v pořadí, jak byla
vytištěna, nebo mimo pořadí na základě objednávky prostřednictvím systému WEB CALL
přes internet – http://www.mestocernosice.
cz/mesto/mestsky-urad/objednavani-klientua-informace-o-hotovych-dokladech/. Na kaž-

dou hodinu se tímto způsobem mohou objednat dva zájemci. Je tedy nutné počítat s tím, že
v okamžiku, kdy se budete objednávat, bude
první volný termín třeba až za několik dní.
Aktuální stav zjistíte na webu
Stejně tak lze na internetu přes WEB CALL
(na výše uvedeném odkazu) sledovat pořadí
ve frontě. Pokud se tedy chystáte na registr
bez objednání např. až v odpoledních hodinách, je dobré se podívat, jaká je aktuální
situace. Ověříte si tak, zda třeba pro daný den
není již vydávání vyvolávacích lístků zastavené,
protože na odbavení čeká mnoho žadatelů
před vámi.
Čekajícím ve frontě se může zdát, že někteří
lidé chodí mimo pořadí. Tak tomu ale není.
Klienti, kteří vstupují do prostoru přepážek
bez výzvy na světelné tabuli, jsou převážně ti,

Povinné výměny řidičáků
Pokud máte řidičský průkaz vydaný v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, čeká vás
povinně jeho výměna, a to nejpozději do 31.
12. 2013. Výměnu je lepší nenechávat až na
konec roku, vyhnete se tak frontám. A jezdit
s takovým řidičským průkazem po tomto datu

Granty na rok 2013
Město Černošice vyhlašuje granty pro oblast kultury, pro práci s mládeží a granty v sociální oblasti. V návrhu rozpočtu, který bude schvalovat
zastupitelstvo dne 20. 12., se počítá s částkami
500 tisíc korun na granty pro práci s mládeží,
330 tisíc korun na kulturu a 20 tisíc korun na
granty sociální.
Formuláře a podmínky pro poskytnutí grantu
jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.mestocernosice.cz. Formuláře obdržíte
rovněž v podatelně městského úřadu. Vyplněné
formuláře bude třeba odeslat na adresu úřadu
nebo odevzdat do podatelny nejpozději do 31.
ledna 2013.
Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude pro žadatele, kteří žádají opako-

není možné. Uplynutím stanovené doby pro
jejich výměnu totiž pozbývají platnosti.
Také pro vyřízení nového řidičského průkazu se můžete objednat přes internet prostřednictvím systému WEB CALL.
Dana Jakešová

vaně, řádné vyúčtování přidělené dotace v roce
2012, a to nejpozději do 21. 1. 2013.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách
města a doručeny žadatelům na kontakty, které
uvedou ve svých žádostech.
Kontaktní osoby pro jednotlivé grantové oblasti jsou:
Pavel Blaženín – granty v oblasti kultury,
tel. 221 982 561, 602 200 817,
email: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Lenka Kalousková – granty pro práci s mládeží,
tel. 604 900 454,
email: lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová – granty v oblasti kultury a v oblasti sociální, tel. 221 982 536, 604 268 000,
email: daniela.gottelova@mestocernosice.cz

V neděli je hluk zakázán!
Na svém 18. zasedání dne 11. 10. 2012 schválili zastupitelé města změnu vyhlášky o ochraně veřejného pořádku. Pro občany to znamená, že

hlučné stroje a zařízení lze v našem městě používat pouze v pracovní dny a v sobotu v době od 8.00 do 20.00.
V neděli je používání hlučných strojů a zařízení zcela zakázáno.

kteří již byli obslouženi příslušným pracovníkem, a ten je vyzval například k doplnění chybějících náležitostí (RZ, správní poplatek, fotografie, pojištění apod.). Nezřídka k přepážkám
přicházejí klienti, kteří pouze požadují informace, které mohou získat jinde, a na pracoviště
také vstupují i jiní zaměstnanci odboru, příp.
úřadu.
Pokud se nedostaví pořadové číslo – klient,
který byl vyzván, cca po 3 minutách je vyzván
klient další. Svíti-li na displeji delší dobu jedno
pořadové číslo, jedná se většinou o náročnější
úkon nebo vyřizování více žádostí jednoho klienta.
Úřední hodiny jsou na registru vozidel každý
den, v pondělí a ve středu celý den, v úterý,
čtvrtek a pátek pouze v dopoledních hodinách.
Stejné úřední hodiny platí na přepážkách registru řidičů.
Dana Jakešová, editorka
(zpracováno s využitím podkladů
odboru dopravy)

Formuláře
jsou na internetu
i chodbách úřadu
Většinu formulářů týkajících se výkonu
činnosti dopravně správních agend najdete v interaktivní elektronické podobě
na webových stránkách města – http://
www.mestocernosice.cz/formulare-aletaky/formulare/ v části Odbor dopravy. Můžete si je tedy vytisknout a vyplnit
dopředu doma. Výjimkou je například
formulář pro vydání řidičského průkazu
s ochrannými prvky. A samozřejmě jsou
k dispozici také na chodbách úřadu.
Někdy ovšem není jasné, co přesně by
měl člověk do té které kolonky vyplnit.
V této situaci pomohou vzory formulářů.
Najdete je opět na webu města i na informačních nástěnkách na chodbě odboru dopravy. Nebo vám poradí některý
z úředníků či asistentka odboru.
Dana Jakešová
editorka

Nyní tedy platí o nedělích na celém území města zákaz používání
motorových pil, sekaček, cirkulárek, brusek, stavebních strojů apod.
Dodržování vyhlášky má v kompetenci naše městská policie, která
bude sama iniciativně zasahovat tam, kde vyhláška dodržována nebude. Pokud sami zaznamenáte porušování vyhlášky, upozorněte prosím
nejprve na tento fakt svého souseda a pokuste se po dobrém domluvit.
Teprve budete-li neúspěšní, obraťte se na městské policisty na telefonních číslech: 251 642 328, 251 642 153 nebo mobilních číslech:
724 060 620 a 605 255 450.
Daniela Göttelová, místostarostka
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Lednové a únorové aktivity pro seniory
Posezení s živou hudbou

FOTO: MěÚ Černošice

-- Hudební kavárna probíhá každou třetí středu v měsíci. --

Virtuální Univerzita 3. věku v DPS
Od 5. února 2012 začne v Domě s pečovatelskou službou 6. semestr Virtuální Univerzity
3. věku, který v jarním semestru nabízí obor Lidské zdraví. Výuka bude probíhat každé sudé úterý od 14 hodin ve společenské místnosti v DPS,

Bowling pro seniory
Druhá středa v měsíci od 15 hodin patří již
zavedenému turnaji v bowlingu, který zajišťujeme včetně dopravy ve sportovním areálu
ve Všenorech. Samotný turnaj v bowlingu
je plánován vždy na 1,5 až 2 hodiny a poté

Každou třetí středu v měsíci je pro všechny zájemce připravena Hudební kavárna pro seniory, která své dveře
otevírá ve 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou na
Vráži. K poslechu a na přání nám hraje oblíbené skladby pan Mácha. Samozřejmostí je možnost objednání
kávy, čaje a různých pochutin u našich zaměstnanců
DPS. Pro zájemce z města rádi zajistíme dovoz i odvoz
z akce, více informací vám poskytne paní Matějáková
na tel. čísle 725 923 777.
První Hudební kavárna v roce 2013 je naplánovaná
na 16. ledna, podávat se bude domácí koláč. Další proběhne 20. února. Tentokrát se můžete těšit mimo jiné
na výborné domácí bramboráčky.
Vstupné: 30 Kč

ul. Vrážská 1805. V šestidílném cyklu jsou první
dvě přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, další dvě přednášky se zabývají duševními poruchami a nemocemi ve stáří. Poslední
dvě přednášky jsou zaměřeny na nejzávažnější
choroby, kterými jsou arteroskleróza, vysoký
krevní tlak a cukrovka.
posedíme v restauraci, kde si zhodnotíme
naše výkony u sklenice piva. Rezervace míst
a podrobnější informace vám poskytne paní
Matějáková na tel. 725 923 777.
Termíny: 9. 1. 2013 a 13. 2. 2013
Cena: 60 Kč

FOTO: MěÚ Černošice

Přihlášky naleznete od 15. 1. 2013 na
www.dpscernosice.cz nebo přímo v DPS, vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do
31. 1. 2013 do Domu s pečovatelskou službou.
Více informací vám poskytneme na tel.
725 388 564.
Studijní poplatek za semestr: 300 Kč

Klub důchodců
Každé pondělí od 14 hodin se ve společenské místnosti koná setkání Klubu důchodců. Zde se schází senioři, kteří mají
zájem posedět a popovídat si při kávě se
zákuskem. Setkáte se tu jistě se známými,
se kterými si budete mít co říci. Příjemnou změnou jsou občasné oslavy narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou
a symbolickým přípitkem. Děláme radost
sami sobě. A to je naším přáním, žít a stárnout aktivně a pohodově.
Kontaktní osoba: Jiřina Pomahačová,
tel. 251 177 539.
Vstupné: 10 Kč

-- Druhá středa v měsíci patří bowlingu. --

Německá konverzační dopoledne
Setkání se konají jednou týdně vždy ve čtvrtek od 10 hodin
v Domě s pečovatelskou službou pod vedením pana Jandy. Délku
a náplň setkání přizpůsobuje pan Janda potřebám, přáním a počtu účastníků. Máte-li zájem o tuto aktivitu nebo máte-li k ní dotazy, kontaktujte prosím přímo pana Jandu na tel. 739 067 809.
Vstupné: zdarma

-- Každý čtvrtek si můžete přijít procvičit němčinu. --
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Nenáročné kondiční cvičení

FOTO: MěÚ Černošice

Cvičení pro seniory probíhá pod vedením zkušené
cvičitelky paní Hany Fořtové každý čtvrtek od 13.30
hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních fyzických schopností
a dovedností. Cílem cvičení pro seniory je zvýšení
fyzické kondice, posílení ochabujících svalů a jejich
protažení. Proto je tato aktivita seniorů nazývána také
jako kondiční cvičení pro seniory.
Vstupné: zdarma
Miroslav Strejček

-- Cílem cvičení je zvýšení fyzické kondice. --

Pečení vizovického pečiva
Při společném vánočním tvoření se v pondělí 10. prosince sešli v Domě s pečovatelskou službou děti a senioři. Paní učitelka
Hana Bláhová připravila oblíbené vizovické
těsto a společně jsme si tvořili ryby, ježky,
sluníčka, panenky a mnoho dalších tvarů.

Při tom všem jsme si povídali o adventu,
Vánocích a vánočních zvycích. A protože se
všem, kdo přišli, akce líbila, budeme s paní
Bláhovou ve společných tvořivých dílnách
pokračovat i v příštím roce.
Daniela Göttelová

Víte, že vizovické pečivo sloužilo původně dětem ke
hraní? Až později se začaly tvary zmenšovat, získávaly symbolický význam a představovaly vlastnosti,
kterých si lidé cenili. Například ryba byla symbolem
mlčenlivosti, sluníčko dárcem života, děťátko znamenalo radost, žába byla znakem čisté vody, liška
chytrosti, zajíc rychlosti, kohout mužnosti.

2x FOTO: MěÚ Černošice

-- Společné pečení si všichni moc užili. --

Vánoční Drážďany

FOTO: MěÚ Černošice

V polovině adventu odbor Dům s pečovatelskou službou uspořádal
zahraniční výlet pro seniory do Drážďan. V mrazivém, ale krásném
počasí jsme měli možnost za doprovodu průvodce navštívit historické centrum města s následnou prohlídkou vánočních trhů na
náměstí Altmarkt. Od průvodce jsme se dozvěděli, že ve městě
vznikla řada barokních budov, které svým rozsahem a významem
přesahovaly význam Drážďan jako metropole Saska. Mezi nejvýznamnějšími například Zwinger (barokní přestavba opevnění kurfiřtského paláce), Taschenbergpalais, římskokatolická katedrála
Nejsvětější Trojice známá jako Hofkirche, Saská státní opera Semperoper a ojedinělý protestantský kostel Frauenkirche. Většina
z nás si po návštěvě těchto budov prohlídla místní trhy, kde ochutnala místní speciality. Po návštěvě vánočních trhů jsme navštívili
obchodní centra, kde většina z nás propadla nakupování vánočních dárků.
Poděkování patří městu Černošice za finanční podporu výletu.
Miroslav Strejček

-- Přes Zwinger jsme procházeli směrem k vánočním trhům. --
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Zprávy ze Sokola
Na děti se přišel podívat
Mikuláš
V prosinci pravidelně každý rok přichází do Sokola Mikuláš. Protože
máme hodně dětí a malou tělocvičnu, kam by se všichni najednou nevešli, navštěvuje děti Mikuláš nadvakrát.
Za těmi nejmenšími přišel v úterý 4. 12. při jejich dopoledním cvičení
bez čerta, kterého by se ti nejmenší mohli bát. Podíval se, jak děti cvičí
s říkadly a s padákem a pak jim rozdal nadílkové balíčky.
Větší děti přivítaly Mikuláše s čertem ve středu 5. 12. Tělocvična se
v 17 hodin naplnila dětmi a jejich doprovodem a děti s napětím očekávaly, kdy už přijdou. Čekání bylo vyplněno cvičením, jak se v Sokole sluší
a patří. Během cvičení náhle bylo slyšet bouchání a řinčení řetězu a do
tělocvičny přišli Mikuláš s čertem. Děti jim předvedly čertovskou písničku
a také cvičení na nářadí a pak dostaly balíček s dobrotami.
Za přípravu je třeba poděkovat cvičitelkám, mamince, která obstarala
nákup a členkám věrné gardy, které připravily balíčky. Samozřejmě také
nebeským bytostem a fotografovi.
Další akce pořádané Sokolem, které budou ve chvíli, kdy budete číst
tento zpravodaj, už minulostí, je 17. 12. 2012 zdobení vánočního stromu
na zahradě mateřské školy Karlická za účasti dětí ze Sokola, dále setkání
věrné gardy 27. 12. v klubovně Sokola a zakončení roku 2012 tradiční
vycházkou seniorek a seniorů na vyhlídku Kulivé hory nad Kalou.

Turnaj ve stolním tenise

A co chystá Sokol Černošice na leden?
Neděle 13. 1. 2013 – Výprava na severní pól. Sraz účastníků je na
konci ulice Husova na Vráži ve 14 hodin. Přijďte s dětmi polárně vybaveni
(saně, boby, teplé oblečení) na dvouhodinovou procházku zimní přírodou
spojenou s plněním úkolů.
Sobota 19. 1. 2013 – Přebor župy Jungmannovy v plavání v Hořovicích
Sobota 26. 1. 2013 – Sokolský ples v spojených prostorách Club Kina
Hana Fořtová
a tělocvičny
FOTO: pan Blaženín st.

-- Na závěr večera se děti s čertem a Mikulášem vyfotily. -2x FOTO: Sokol Černošice
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Městská doprava
Praha

1

-- V neděli

Jízdní
řády

3

Praha,Chaplinovo náměstí - Lety
Dopravce:
Veolia Transport Praha s.r.o.,U Seřadiště 9,101
40 Praha 10, tel. +420255706272
100601
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Skauti obsadili Višňovku
Ve dnech 16. až 17. listopadu 2012 proběhlo okresní setkání mladších skautek a skautů
(děti ve věku 1. stupně ZŠ) u nás v Černošicích. Během těchto dnů čekaly na děti dvě
menší hry v pátek večer a poté v sobotu vrchol
setkání – velká hra na Višňovce.
O co vlastně jde? Na Višňovce se děti rozdělily do 12 skupinek, které obíhaly jednotlivá
stanoviště. Na stanovištích si děti vyzkoušely
některé praktické dovednosti, například vázání obvazů a závěs ruky raněného, poznávání
živočichů a rostlin z našeho okolí, výměnu
kola na cyklistickém kole, zacházet s jednodu-

chým nářadím kutila, skládání z papíru, vázání
uzlů a přišívání knoflíku a základní kuchařské
dovednosti. Dále byla dvě speciální stanoviště, kde se odehrávala házená ve stylu frisbee
a na druhém se s radostí zpívalo do pohybu.
Po třech a půl hodinách hry zazněl gong a následně byly vyhlášeny výsledky jednotlivých
skupinek.
1. místo – tým Užovky (Martin a Špunt –
Zbraslav; Lékárník a Ondráš – Mníšek pod
Brdy; Čepelka – Řevnice; Lukáš M. – Dobřichovice)
2. místo – tým Lišky (Sam – Zbraslav; Han-

ča a Julča – Vrané nad Vltavou; Holubička –
Všenory; Matýsek Haloda, Filip Dvořák a Kačka Wolfová – Černošice)
3. místo – tým Vydry (Tomáš H. – Zbraslav;
Verča – Mníšek pod Brdy; Žabák a Ema –
Řevnice; Šimon H. – Dobřichovice)
Této akce se zúčastnilo více než 80 dětí
a 20 jejich vedoucích z celého skautského
okresu Praha-západ. Touto cestou chceme
poděkovat ZŠ Černošice–Komenského za
pronájem prostor pro nocleh a stravování.
za černošické skauty, vedoucí oddílu vlčat
Ondřej Franta

2x FOTO: oddíl Skautů

-- Malí skauti si vyzkoušeli základní
kuchařské dovednosti. --

-- Okresního setkání malých skautů a skautek se zúčastnilo 80 dětí. --

KRASO BRUSLE ČERNOŠICE
nabízí výuku bruslení a krosobruslení
pro všechny věkové kategorie.

Jednotlivá hodina
60 min = 50 min + 10 min úprava ledu

250,-

CENÍK pro I. pol. 2013

90 min = 75 min + 15 min úprava ledu

350,-

Předplatné: je stanoveno I. pol. 2013
• Ceny jsou stanoveny bez rozdílu
věku, tj. děti i dospělí platí stejně.
• V ceně je pronájem ledu a trenérka (cca 5–6 os/1 trenérka).
• Využít lze platbu za jednotlivou
hodinu, na kterou je třeba se
předem objednat, či levnější předplatné. Platba se provádí hotově
před výukou, předplatné se hradí
při první hodině.
• U předplatného lze v případě předem omluvené nepřítomnosti využít náhradní hodinu v rozsahu 1 kurz = 1 hodina.
• V případě pozdního příchodu se náhrada neposkytuje.

60 min = 50 min + 10 min úprava ledu

200,-

90 min = 75 min + 15 min úprava ledu

300,-

KURZ

trenérka

počet volných
míst

Út 13.30–15.00

pí Ksandrová

2

Út 14.00–15.00

pí Koukolová, pí Čiháková

4

St 6.30–7.30 (jen
sudé týdny !!!)

pí Koukolová, pí Čiháková

6

Čt 13.30–15.00

pí. Koukolová, pí Čiháková

3

Pá 14–15.00

pí Koukolová, pí Čiháková

obsazeno

pí Smiovská, pí Hrachovcová

obsazeno

pí Koukolová, pí Čiháková

3

• V době jarních prázdnin Prahy-západ výuka neprobíhá.
• Na nedělní kurz navazuje zdarma 45 min cvičení v tělocvičně.
V případě storna výuky z naší strany lze využít náhradní termín či vrácení
peněz v poměrné části.

Ne 7.00–8.00

Další informace naleznete na nástěnce ve vestibulu ZŠ Černošice nebo na
tel. 607 957 161, pí Koukolová.
Daria Čiháková
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Pojď si s námi zahrát amatérský tenis
V listopadu loňského roku v Černošicích odstartovala amatérská tenisová liga nazvaná
CERTENLIGA. Cílem této sportovně společenské aktivity je jednak propojit amatérské
hráče tenisu v Černošicích a okolí a umožnit
jim hrát pravidelně se soupeři, kteří jsou výkonnostně na podobné úrovni, tak i prostřednictvím sportu vzájemně seznámit lidi, kteří
žijí ve stejném regionu.
Do CERTENLIGY se může přihlásit každý,
a to bez ohledu na úroveň své tenisové hry.
Systém ligy zaručuje, že plnohodnotný teniso-

vý zážitek ze hry bude mít jak velmi zkušený
hráč, tak i začátečník. Hráči jsou totiž rozděleni
do výkonnostních skupin (každá skupina po 3
hráčích) a vždy po odehrání vzájemných zápasů dochází k postupu vítěze do lepší skupiny či
sestupu třetího hráče do skupiny horší. Každý
hráč odehraje 2 zápasy za měsíc. Navíc díky
tomu, že termín a místo zápasu si domlouvají
sami hráči, neklade účast v lize velké nároky
na čas ani na místo, kde hráči zápas odehrají.
Již během listopadu se přihlásilo prvních
18 hráčů, kteří do konce roku odehrají zku-

šební kolo a podle jeho výsledků budou rozřazeni do výkonnostních skupin, ve kterých
se bude hrát „naostro” od ledna 2013. Věříme, že počet hráčů bude i nadále rychle
narůstat.
Účast v lize je zdarma.
Případní zájemci o účast v CERTENLIZE
najdou více informací na webových stránkách
www.certenliga.cz nebo mohou kontaktovat
organizátory (tel.: 603 166 505, e-mail: certenliga@gmail.com).
Daniel Zejda

Krátké zprávy ze základní školy
• Začátkem adventu jsme na chodbách obou
škol a ve školní družině postavili vánoční stromečky. Ozdobili smrček před budovou školy
a pomohli technickým službám vyzdobit vlastnoručně vyrobenými ozdobami vánoční strom
před Billou. Za stromečky věnované škole děkujeme panu hajnému Strunovi.
• 5. prosince chodil školou Mikuláš v doprovodu čertů a andělů, rozdával dětem drobné
dárečky – hodné chválil a ostatním rád poradil.

• Na žádost školního parlamentu se na chodbě, kde je umístěna televize, začaly promítat
fotografie z akcí školy.

• Leden zahájíme třídními schůzkami 9. ledna
v Mokropsech a 10. ledna v Komenského ulici.

• Nad vchodem do školy z ulice Školní byl zbudován přístřešek.

• 10. ledna bude na obou školách den otevřených dveří v čase od deseti do třinácti hodin.

• V kuchyni byl nainstalován nový volič obědů,
který umožňuje přehledněji a snadněji navolit
požadované jídlo.

Úspěšný a štastný rok 2013 všem čtenářům IL
přejí všichni zaměstnanci školy.

• V době uzávěrky Informačních listů žila škola
i školní družina přípravou na vánoční besídky.

Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele školy

• Jako každý rok jsme odeslali 100 vánočních
přání pro nadaci „Na vlastních nohou – Stonožka“.

FOTO: ZŠ Černošice

• Julie Bergmanová, Bára Jasková, Šimon Hurťák, Tereza Jiříková a Marek Růžička reprezentují školu ve výtvarné soutěži „Pohlednice pro
Evropu“. Za účast v této soutěži získala škola
výtvarný materiál pro další práci.
• Proběhl sběr papíru jako součást projektu
Den Země. Podrobnosti k tomuto projektu najdete na www.zscernosice.cz.
• Sportovní úspěchy pravidelně na stránky
školy doplňuje pan učitel Vodička. Zatím naši
sportovci vedou Okresní sportovní ligu.
• Žáci 9. ročníků se zúčastnili interaktivní přednášky o holocaustu a antisemitismu. S velkým
zájmem poslouchali o životě v terezínském
ghettu a o osudech lidí v koncentračních táborech. Na závěr diskutovali o hrozbě neonacistických hnutí v současné době.
• Třída 4. D se zúčastnila křtu knihy Miloše
Kratochvíla – Pes nám spadla. Akce byla pořádána nakladatelstvím Mladá fronta v Ústřední městské knihovně na Mariánském náměstí
v Praze. Během křtu proběhla i soutěž v recitaci, kde naši žáci obsadili 2. místo. Na závěr
proběhla autogramiáda autora i ilustrátorky Evy
Sýkorové-Pekárkové.
• Navštívili jsme veletrh středních škol a odborných učilišť Schola Pragensis, kde se žáci
mohli inspirovat při výběru svých budoucích
škol.
• V týdnu od 3. prosince v rámci projektu Youth Video Museum navštívili školu zahraniční
učitelé se svými studenty. Více na www.zscernosice.cz.
20

-- Žáci naší školy pomohli technickým službám se zdobením
vánočního stromu před prodejnou Billy. --

z města a okolí

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice
pro školní rok 2013–2014
Zápis všech dětí se uskuteční dne 28. ledna 2013 od 14.00 do 18.00
v budově ZŠ Černošice, Pod Školou 447.
Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte.
Potřebné formuláře (žádost o přijetí, formulář k zápisu i žádost o odklad) si můžete stáhnout na www.zscernosice.cz.

Vzpomínka
na Jaroslava Plavce
Před 10 lety dne 22. 12. nás náhle opustil
syn Ing. Jaroslav Plavec, absolvent ČVUT
Praha. Hluboký zármutek nad ztrátou jediného syna zůstává stále živý a nezapomenutelný. S úctou a láskou vzpomínají rodiče
a dcery Petra a Jaroslava.
Mimořádný dík dovolujeme si vyslovit kolegům syna ze zaměstnání, kteří každoročně
k tomuto výročí navštěvují místo jeho odpočinku na hřbitově v Mokropsech i náš domov.
Plavcovi, Střední 1021

Jak jsme se připravovali na Vánoce
S dětmi v mokropeské školce se každoročně připravujeme na Vánoce již od listopadu. Letos jsme ale poprvé uspořádali předvánoční vyrábění se seniory v černošickém DPS. Senioři si za pomoci našich předškoláků nazdobili čtyři adventní svíčky.
Byl to velmi příjemně strávený čas, přítomné babičky vypadaly velmi spokojeně,
a proto pro ně připravíme zajímavou akci i na příští rok.
Před Vánoci k nám do školky zavítal i pan sklář,
který děti seznámil s vlastnostmi a použitím skla,
na místě vyrobil spoustu zajímavých věci a i děti
si nakonec vyzkoušely, jak se pracuje se sklem.
Každý si vyfoukl vlastní skleněnou kouličku
a poté si ji také nazdobil.
Tradice musí být
A nechyběly ani tradiční akce. Také letos děti
vlastnoručně vyrobily vánoční dekorace, kterými
poté ozdobily vánoční strom na Masopustním
náměstí v Mokropsech.
Tradicí se v naší školce už také stává předvánoční společné vyrábění rodičů s dětmi. V letošním roce si děti s rodiči vyrobili malý papírový
vánoční stromeček.
Ještě před Ježíškem přichází Mikuláš, anděl
a čert. S dětmi jsme si letos zahráli na andělíčky. Školka se proměnila v nebe, všichni se převlékli za andělíčky. Pospávali jsme na obláčcích,
čechrali mráčky a jedli samé nebeské dobroty, obláčkovou a duhovou pomazánku, modré
z nebe a pili jsme sladký nektar. Naučili jsme se

andělské písničky a básničky a také si vyrobili
malé andělíčky.
Další den přišel k nám do školky Mikuláš s čertem a andělem. Všem dětem přinesl sladkou odměnu. A pak nás čekal výlet do nebe a pekla.
V pekle jsme se přece jenom trošku báli, ale
protože jsme byli celý rok hodní, čerti nás propustili a v nebi na nás čekal svatý Mikuláš a svatý
Petr, kteří nás obdarovali malou sladkostí.
A pak už se přiblížil ten pravý vánoční čas.
Pekli jsme a zdobili vánoční cukroví. Pro rodiče
jsme připravili i další občerstvení – chlebíčky,
sladký moučník. Uspořádali jsme předvánoční
posezení pro všechny rodiče. Nabídli jsme jim
všechny dobroty, které jsme pro ně připravili.
Společně jsme si pak vyrobili voňavou dekoraci
na vánoční stůl z jablíčka nebo pomeranče. Poseděli jsme v příjemné předvánoční atmosféře,
zazpívali si společně koledy a užili si alespoň
chvilku klidu v předvánočním shonu. Děti našly
pod stromečkem krásné vánoční dárky a s přáním příjemných Vánoc jsme se rozešli do svých
domovů.

-- Vánoční strom na Masopusním náměstí
ozdobily děti z MŠ Topolská. --

Předvánoční čas jsme si užili a vám všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nového
roku 2013.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

3x FOTO: MŠ Topolská

-- Společné předvánoční vyrábění se seniory
v DPS se dětem moc líbilo. --

-- Ve školce si děti v předvánočním čase zahrály i na andělíčky. -21
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Leden
v Mraveništi

Mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště pořádá

8. 1. 2013–5. 3. 2013

ODPOLEDNÍ HERNIČKU VE ŠKOLCE NA VÁPENICI
KDY: v úterý 16.00–17.30
KDE: modrá třída mateřské školy Vápenice,
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice - Mokropsy
JAKÝ BUDE PRŮBĚH: setkání se bude konat formou volné herny, kde rodiče či prarodiče dohlížejí na své děti

OBČERSTVENÍ: k dispozici čaj, pokud máte
chuť upéct něco dobrého a nabídnout ostatním, budeme moc rádi
VSTUPNÉ: 50 Kč za rodinu
Magdalena Michlová

FOTO: MŠ Karlická

• čtvrtek 3. 1. Tříkrálové Mraveniště – těšíme
se na všechny mravenečky v novém roce!
• pátek 4. 1. Tři králové přicházejí!
• čtvrtek 10. 1. Zimní sportování a modelování z barevného těsta
• pátek 11. 1. Zasněžené krmítko. Přijďte děti
nasypat pár dobrot ptáčkům!
• čtvrtek 17. 1. Sněhové vločky padají a děti
se radují – vyrobíme si společně zasněženou
krajinu
• pátek 18. 1. Přednáška na téma „Posílení
imunity bylinkami, aromaterapie“ – Mgr.
Dana Lesová
• čtvrtek 24. 1. Hastroši – hry s oblečením
a kouzlení barevné duhy
• pátek 25. 1. Sněhuláček panáček, přimaluj
mu plecháček
• čtvrtek 31. 1. Na Hromnice musí skřivan
vrznout, i kdyby měl zmrznout – pojďme si
jednoho skřivánka vyrobit i s šálou, aby nám
opravdu neumrzl!
za Mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště
Hana Mudrová

Sokolský ples
ve stylu
50´s Rock´n´Roll párty
Sokol Černošice zve na sobotu 26. ledna
všechny příznivce hudby a tance na tradiční sokolský ples. Stačí přijít ve 20 hodin do Club Kina.
V něčem ale Sokol tradici přece jen
změní. Tentokrát se totiž bude ples odehrávat zcela netradičně – totiž ve stylu
50´s Rock´n´Roll párty.
K tanci a poslechu bude hrát pražská
R´n´R kapela Cactus showband, známá
svou velkolepou hudební show. A proč
právě rokenrol? Protože spolehlivě rozhýbe všechny generace. Přijďte si zatančit
i vy!
(red)
FOTO: archiv kapely

-- 5. prosince zavítal do školky čert Ferda se zábavným programem a přišel také Mikuláš. --

Adventní čas v MŠ Karlická
S adventním časem přichází do naší školky i spousta akcí pro děti. Na první z nich jsme se s dětmi
vypravili v úterý 4. prosince na Vráž, kde jsme již potřetí zdobili vánoční strom. Ve školce paní učitelky
s dětmi vyrobily vánoční ozdoby, kterými nazdobily
stromeček na zdejším náměstí.
Milé bylo, že pro zahřátí jsme zde měli připravený
teplý čaj a k zakousnutí sušenky, které nám přichystala paní Wolfová z místní organizace Skauta. Nakonec jsme si u ozdobeného stromu společně zazpívali vánoční koledy. Doufáme, že námi ozdobený
strom zpříjemnil vánoční atmosféru v našem městě.
Den nato, 5. prosince, navštívil naši školku čert
Ferda, který pro děti připravil zábavný program.
Děti si s čertíkem mohly zatančit i zazpívat vánoč22

ní písničky. Na závěr programu nechyběl nikdo jiný
než samotný Mikuláš, který dětem nadělil sladkosti
i malý dáreček.
Dále jsme ani letos nevynechali pečení vánočního pečiva s dětmi na třídách, kterým jsme pohostili
rodiče i širokou veřejnost z našeho města na akci
s bohatým programem „Zdobení vánočního stromu
pro zvířátka“ na zahradě naší školky. V posledním
týdnu před vánočními prázdninami čekala děti i rodiče vánoční besídka. Tím jsme se s loňským rokem
rozloučili.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
dětem bohatého Ježíška a do nového roku hodně
zdraví a pohody.
za kolektiv MŠ Karlická, Lucie Thumová
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Acoustic Noise Band

FOTO: archiv kapely

V sobotu 19. ledna od 20 hodin si můžete
v Club Kinu v podání dvou akustických kytar
a vokálů zavzpomínat na tvorbu Beatles, Rolling
Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Dire Straits,
Erica Claptona, Ozzy Osbourna, Johna Lennona a dalších. Acoustic Noise Band tvoří kytaristé
Vladimír Dvořák a Pavel Gregor, kteří jsou známí
z řady rockových kapel (Precedens, Mayday,
Merlin, R-Force, Lokomotiva Planet) či jako hosté na CD Viléma Čoka, Petra Jandy nebo Marty
Kubišové. Vladimír Dvořák v Precedensu nazpíval i několik duetů s Bárou Basikovou.
Komornější pojetí známých skladeb v aranžmá dvou akustických kytar a vypjatých dvojhlasů
je působivě neobvyklé, aniž by však současně
ztrácelo štavnatou jiskru a razanci rockových
autorů a hudebníků. Jedná se o skutečnou hudební lahůdku, která potěší nejenom výběrem
skladeb, ale také muzikantskou vášní a virtuózním hudebním projevem.

-- Acoustic Noise Band --

kolektiv Club Kina

FOTO: archiv kapely

-- Název Blue Effect vznikl podle modré vojenské knížky. --

Blue Effect bude hrát v Černošicích jinak
Potkáte je v mnoha českých i moravských klubech a najdete je na programu většiny festivalů rockových kapel – takový je Blue Effect.
A 23. ledna zavítá kapela do černošického
Club Kina. Koncert začíná v 19.30 hodin.
Radim Hladík a skupina Blue Effect jsou
pevným bodem českého bigbeatu už dlouhá
léta. Od doby, kdy založil R. Hladík a V. Mišík
Matadors, a v listopadu 1968 kapelu barvy
modré (odvozenou od „modrých vojenských
knížek“, které „osvobozovaly“ muže od povinné vojenské služby) Blue Effect, prošli muzikanti i tvorba velkými změnami. Za celou éru
hrály s Radimem Hladíkem významné osobnosti, Vlado Čech, Lešek Semelka, Luboš
Pospíšil, David Koller. Proměny byly i povahy
nedobrovolné.
Doba normalizace upravila kapelám, zejména těm s „cizokrajnými“ názvy, jejich jména. Místo Greenhorns hráli v rádiu Zelenáči,
z Rangers se stali Plavci, z Fleminga Plameňáci, Cardinals se přes noc proměnili v Kardinály a Blue Effect se octl v českém kabátě

jako Modrý efekt. Přesto kapela působila na
rockové scéně dál, na rozdíl od těch, které
musely přestat veřejně hrát úplně.
V 80. letech je již Radim Hladík uznávaným
králem elektrické kytary a obklopuje se novými hudebníky. Vliv zahraničních vzorů nahrazuje vlastní tvorbou a v roce 2003 se rozhodl
spojit své hudební zkušenosti s nadšením
muzikantů o generaci mladších: Honza Křížek, hráč na kytaru, klávesy i bicí, původní
člen skupiny Kollerband Davida Kollera, zkušený kytarista Wojttech a energický bubeník
Václav Zima – to je dnešní Blue Effect, kapela plná vnitřní síly a virtuozity zároveň. Pokud
se vám bude zdát, že tu muziku znáte, můžete si být jisti, že večer v Černošicích ji uslyšíte
zase jinak.
Koncert pořádá město Černošice. Cena
vstupenek v předprodeji 150 Kč, vstupenky
na místě před koncertem dostanete za 190
Kč.
Milena Kozáková
odbor kultury

Dětský maškarní
karneval
To, že je zima plesovým obdobím pro dospělé, ví každý. Proto v Club Kinu připravili
na neděli 27. ledna i ples pro děti, ovšem
ne obyčejný, ale jako maškarní. Odpoledne plné her a soutěží pro vaše děti začíná
v 15.00 hodin.
Masky a převleky nejsou žánrově nijak
omezené a každé dítě bude mít možnost
svoji masku představit a samozřejmě bude
i vyhlášení těch nejhezčích a nejzajímavějších. Na odpoledne jsou připraveny
zábavné hry a soutěže. Celým karnevalem
bude provázet a hrát DJ Králík. Připraveny jsou samozřejmě také drobné odměny,
výhry a diplomy za výkony dětských maškarníků.
kolektiv Club Kina
FOTO: archiv Club Kina

-- Na děti čeká na karnevalu
i spousta her a soutěží. --
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z města a okolí

Keltská hudba
v Club Kinu

FOTO: archiv kapely

Večer ve společnosti česko-francouzského
„Havrana“ neboli skupiny Bran můžete strávit
v pátek 11. ledna od 20.30 hodin v Club Kinu.
Slovo bran znamená v bretonštině havran
a v keltských legendách je havran uváděn jako
posel zpráv. V případě této kapely je havran
poslem zpráv z těch navýsost nejlepších. Bran,
to je profesionální pojetí hudby vycházející ze
starých bretaňských lidových motivů, dávných
tanců a zpěvů moře. Moderní instrumentace
je podpořena dynamickou a pulsující rytmikou.
Osobitě zpracované tradiční tance a písně,
doplněné vlastními skladbami členů kapely, vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají rozhodující
slovo sny.
Bran, to je šest hudebníků, kteří přinášejí do
střední Evropy to nejlepší z bretaňské hudby.

-- skupina Bran --

Jejich hudba se pohybuje mezi hledáním kořenů i hudebním kosmopolitismem. Alba této
skupiny přinášejí hudbu keltské Bretaně – tradiční tance a písně s mystickým nádechem,
ovlivněné starými bretaňskými legendami,

dobrodružstvím, melancholií a průzračností zpěvů moře. Prostřednictvím bretonštiny
a francouzštiny Bran navazuje na tradici sdílení
a kulturní výměny.
kolektiv Club Kina

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
11. 1.
12. 1.
19. 1.
20. 1.
23. 1.
26. 1.
27. 1.

Bran – keltská hudba z Bretaně
Farní ples – hraje skupina Gambit
Acoustic Noise Band – dvě akustické kytary a vokály
Vodník z Čertovky – divadelní představení pro děti, hraje soubor Ivety Duškové
Blue Effect – koncert, pořádá město Černošice
Sokolský ples – tentokrát ve stylu rock´n´roll party
Dětský maškarní karneval

20.30, Club Kino
19.30, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
19.30, Club Kino
20.00, Club Kino
15.30, Club Kino

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
DEAVER, Jeffery: Tvůj stín – detektivní román;
HILL, Susan: Malá ručka – strašidelný příběh.
Staré domy bývají strašidelné a co teprve, když se
v nich stane nějaké neštestí...Věříte na duchy? Ne?
Ale co když vám jednoho dne při návštěvě takového
starého domu vklouzne do dlaně malá ručka dítěte,
které očividně není živé..;
ELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Nikdy – román pro
ženy;
MURAKAMI, Haruki: 1Q84 – japonský román.
Aomame a Tengo jsou někdejší spolužáci. Ona je
skvělá fyzioterapeutka, která svých znalostí občas
využije k tomu, aby odeslala na jiný svět muže, na
které je běžná spravedlnost krátká. On je talentovaný, ale neprůbojný matematik se spisovatelským
talentem. Jednoho dne zjistí, že svět, jak ho známe, jednou provždy skončil. A navíc si toho nikdo
nevšiml;
NESBØ, Jo: Sněhulák – detektivní román;
OBERMANNOVÁ, Irena: Panoptikum české –
Panoptikum české je volným pokračováním Tajné
knihy, na rozdíl od ní však nevypráví o lásce. Jde
o jakési zápisy o skandálu, který se kolem Tajné
knihy strhl. Autorka, médii nazývána „skandalistkou
Obermannovou“ zde popisuje, jak se věci kolem ní
děly doopravdy, co v době mediální smrště zažívala, a jak to vnímala. Panoptikum české je příběhem
spisovatelky, která kvůli skandálu kolem své knihy
přestala mít schopnost používat slova a začala mluvit pozpátku. Začne navštěvovat psychoterapeutku,
která usoudí, že není potřeba léčit ji, ale její psaní;
ÓOKA, Šohei: Ohně na planinách – psychologický román. Jedna z nejpůsobivějších výpovědí
o zrůdnosti války ve světové literatuře;
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RILKE, Rainer Maria: Kouzlo náklonnosti – poezie;
ROTTOVÁ, Inna: Milenci oddané manželky – román pro ženy;
THEORIN, Johan: Zkamenělá krev – třetí, netrpělivě očekávaný román z ostrova Öland od nositele prestižních literárních cen, víc než důstojného
pokračovatele Stiega Larssona! Severská krimi;
VÁŇOVÁ, Magda: Ať myši nepláčou – společenský román;
YALLOP, Jacqueline: A bůh se odmlčel – romantický příběh o volbě mezi láskou a vírou.
Naučná literatura:
CAESARIUS de z Heisterbachu: Vyprávění
o zázracích – poutavé příběhy vrcholného středověku;
COLLIER, Paul: Miliarda nejchudších – světový
ekonom Paul Collier hledá řešení světové chudoby;
DIMITROVA, Snežana: Devět let v pekle – příběh
bulharských zdravotních sester vězněných v Libyi
a odsouzených k trestu smrti, jejichž osud vzbudil
velký zájem veřejného mínění na celém světě a přiměl celou řadu významných politiků, aby k němu zaujali otevřený postoj; Vzpomínky československých
vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v 11. pěším praporu na Blízkém východě, doplněné historickým komentářem a popisem bitvy o Tobruk;
FRÖHLICH, Roland: Dva tisíce let dějin církve – živé církevní dějiny. Výklad doprovázejí
ucelené ukázky historických pramenů, v češtině
běžně nedostupných, přehledné tabulky historických událostí, literatura a rejstřík významných
jmen a míst;

IDEL, Moše: Golem – židovské magické a mystické tradice o umělém člověku;
ISAACSON, Rupert: Léčba koněm – kniha je
skutečným přiběhem autora, jemuž se v americkém
Texasu narodil syn Rowan. Rodina si s Rowanovou
výchovou nevěděla rady a posléze zjistila, že chlapec má autismus. Rupert však přijde na to, že na
jeho syna příznivě působí dvě věci: jízda na koni
a domorodí léčitelé. Proto se rozhodl podniknout se
svou ženou a synem cestu do míst, kde se odpradávna stýkají koně a šamanismus – do Mongolska;
JUNEK, Václav: Velké zrady světové historie –
kniha je zajímavá nejen faktografií týkající se zrádců
jako takových, ale především jejich osudy, cestou,
kterou procházeli, a tím, jak nakonec sami skončili.
Knihy pro děti a mládež:
Bořek stavitel – knížka na rok 2012;
BREZINA, Thomas: Ségry a čáry na rodiče –
čtení pro dívky;
EICHLEROVÁ, Ilona: Logopedické pohádky –
příběhy k procvičování výslovnosti;
FLANAGAN, John: Bratrstvo. Nájezdníci – fantasy literatura;
KRATOCHVÍL, Miloš: Jejda a Helemes – pohádkový příběh o obrovi a skřítkovi.
Knížky v angličtině:
BROWN, Dan: Deception point (v češtině Anatomie lži) – zajímavý napínavý román z prostředí vědeckých a politických kruhů USA;
FOLLETT, Ken: Code to zero (češtině Smrtící
kód) – špionážní thriller;
KAFKA, Franz: The metamorphosis (v češtině
Proměna) – sugestivní fantaskní povídka.

20:00
hod
První taneční párty v roce 2013 odstartuje DJ Maro (člen Prago Union)
a spolu s ním vystoupí DJ Babe LN a DJ Reborn. V průběhu večera bude promítnut krátký dokumentární film z dílny Axela “Prago Union in CK”, který je záznamem vystoupení kapely z konce minulého roku v Clubu Kino u příležitosti
Axelových narozenin.
VSTUP: 60,- Kč

DJ MARO (PRAGO UNION) + DJ BABE LN + DJ REBORN

VSTUP: 50,- Kč 20:30
hod
Na dlouhou dobu poslední vystoupení kultovní kapely Legal Bengal
se sólovou zpěvačkou Bárou před jejím nástupem na plánovanou mateřskou
dovolenou. Všichni kamarádi, přátelé a fanoušci by si neměli nechat ujít tento
zcela vyjímečný společenský večer.
Přání, gratulace a květiny vítány.

LEGAL BENGAL + HOSTÉ

19:30
hod

a zcela novém vynálezu, jakýchsi lyžích.
Rozmarný příběh z počátku století se odehrává na zasněžených krkonošských
svazích, kde Matěj a Jeník se svým starším bratrem Franckem vypomáhají ve
sklářských hutích a financové marně honí v hlubokém sněhu proslulého pašeráka, který jim na lyžích, zcela novém vynálezu přivezeném z Norska, hravě
uniká. A jednoho dne se oba kluci s pašerákem, který je pro ně ztělesněním
všech vlastností pána hor Krakonoše, setkají a dokonce od něj dostanou jeden
pár těch báječných létajících prkýnek, když mu pomohou uniknout před financy.
Zatímco v místní hospodě nacvičují ochotníci divadelní vystoupení, které jistě
přiláká řadu hostů z Prahy, financové líčí na lstivého pašeráka past, protože se
od hostinského syna Vítka dozvěděli, kdy a kde se znovu objeví. Tomu se však
podaří s pomocí Matěje, Jendy i ostatních lidí opět uniknout...

PLES
13.1. KRAKONOŠ A LYŽNÍCI ČSSR / 1980 režie: V. Plívová rodinný VSTUP ZDARMA 16:00
hod
Hrají: Milan Padalík, Jan Kreidl, Viktor Král, Vanda Krňanská, Ondřej Havelka,
ne
Karel Heřmánek, Jiří Prýmek, Karel Augusta ...
KINO Půvabný dětský film o těžkém životě chudých sklářů, novodobém Krakonošovi

K tanci a poslechu zahraje kapela Gambit.

12.1. FARNÍ PLES
VSTUP: 200,- Kč
Tradičně jako každý rok zahájí plesovou sezonu v Černošicích Farní ples:
so

LIVE

20:30
hod
uváděn jako posel zpráv. V případě této kapely je havran poslem zpráv těch navýsost nejlepších. Bran, to je profesionální pojetí hudby vycházející ze starých
bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Moderní instrumentace je podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. Osobitě zpracované tradiční
tance a písně, doplněné vlastními skladbami členů kapely, vytvářejí zvláštní
svět, ve kterém mají rozhodující slovo sny.

11.1. BRAN
VSTUP: 90,- Kč
Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských legendách je havran
pá

odmítla bratislavská multikina promítat její nový snímek nazvaný Od Fica do
Fica.
Film podle Piussi popisuje poslední dva roky na slovenské politické scéně.
Vypráví o tom, jak levicový kabinet premiéra Roberta Fica vystřídala u moci pravice, během jejíž krátké vlády se provalila korupční aféra známá pod názvem
Gorila, načež se do vedení země po drtivém vítězství ve volbách opět vrátil Fico.

8.1. OD FICA DO FICA Slovensko / 2012 režie: Z. Piussi dokument VSTUP ZDARMA 20:00
hod
Hrají: Tom Nicholson ...
út
Slovenská filmařka Zuzana Piussi má další problém. Poté, co ji začala vyšetřovat
KINO policie a hrozí jí až dva roky vězení za film mapující poměry ve slovenské justici,

DJ

5.1.
so

LIVE

4.1.
pá

LED

EN
proslulých tanečních párty, které odchovaly již několik generací věrných návštěvníků Clubu Kino.
Vracejí se též k původní koncepci “tematického večera”, jež kostýmovaným návštěvníkům umožňuje vstup zdarma. Pro tento večer vybrali téma - ZOMBIE :-)

20:00
hod

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

ODPOLEDNE

DĚTSKÉ

15:00
hod
Masky a převleky nejsou nijak žánrově omezené. Každé dítě bude mít možnost
svoji masku představit a samozřejmě bude i vyhlášení nejhezčích a nejzajímavějších masek.V průběhu odpoledne proběhnou zábavné hry a soutěže a celým
karnevalem bude děti provázet a hrát DJ Králík. Samozřejmě jsou také připraveny drobné odměny výhry a diplomy za výkony dětských maškarníků.
VSTUP: 50,- Kč

poněkud netradičně koná ve stylu 50´s Rock´n´Roll párty. K tanci a poslechu
hraje živá R´n´R kapela Caktus showbad, známá svou velkolepou hudební
show. Stylové šatičky, červené botičky a černé brejličky jsou na tanečním
parketu více než vítány. Let´s Go Rock And Roll.

27.1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
PARTYCZ vás srdečně zve na dětský maškarní karneval.
ne

PLES

20:00
hod

Pořad NA STOJÁKA - realizovaný v produkci filmového kanálu HBO - se zrodil
před čtyřmi roky. Originální česká "stand-up comedy" vychází z tradice známé
z angloamerických barů. V nich se bavič na malém pódiu postaví před publikum
a během několika minut je zkouší pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými
scénkami. Slavným americkým příkladem byl komik Lenny Bruce, kterého ve
známém filmu Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman.
Autoři pořadu postupně objevili talenty dosud neznámé - například Ivu Pazderkovou, Lukáše Pavláska a další. Na stojáka je prolomení chladné televize, je to
dvaha vystoupit, dát se všanc a především zaujmout.

26.1. SOKOLSKÝ PLES VE STYLU 50´ R´N´R PÁRTY
VSTUP: 200,- Kč
so
Sokol Černošice vás srdečně zve na tradiční sokolský ples, který se tentokrát

LIVE

20:00
hod

patnáctiletý hrál na kytaru ve známé skupině Komety. Do historie českého bigbítu se zapsal již ve druhé polovině šedesátých let jako člen legendárních Matadors. Sehraná kapela měla kromě dvojice vokalistů Vladimír Mišík – Karel
Kahovec v rukávu další velký trumf právě v podobě Radima Hladíka, který se
stal všeobecně uznávaným králem elektrické kytary. Když poprvé v Čechách využil takzvaná kvákadla, sklízel podle svědectví pamětníků němý úžas posluchačů. Hladík, který byl zpočátku ovlivněn zahraničními vzory, se postupně
propracoval k vlastní tvorbě. Po rozpadu Matadors založil na podzim roku 1968
svou skupinu Blue Effect (později názvy M.efekt a Modrý efekt).
Současné obsazení skupiny je v našich podmínkách velice ojedinělé. Vedle Radima Hladíka jsou muzikanti o dvě generace mladší a přesto hráčsky velice vyspělí. Repertoár se skládá ze starých ,,historických" skladeb jako jsou: Sluneční
hrob, Čajovna, Kuře v hodinkách, Stále dál, Avignonské slečny z Prahy, atd., ale
i z neméně hodnotných novinek.
Srdečně zve město Černošice

25.1. NA STOJÁKA
VSTUP: 230,- Kč, V PŘEDPRODEJI 200,- Kč
pá
PETR VYDRA, DOMINIK HEŘMAN LEV, JAKUB ŽÁČEK

LIVE

19:30
23.1. BLUE EFFECT
VSTUP: 180,- Kč / v předprodeji 150,- Kč
Jméno Radim Hladík je neodmyslitelně spjato s kapelou Blue Effect. Už jako hod
st

16:00
hod
na další pohádku ze svého bohatého repertoáru “Vodník z Čertovky”. Podle staré
DĚTSKÉ pražské legendy žije v potoce Čertovka vodník Vrbina. Chcete se s ním setkat? Tak
DIVADLO si přijďte poslechnout jeho vyprávění o velké lásce sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru.

20.1. VODNÍK Z ČERTOVKY
VSTUP: 70,- Kč
ne
Divadelní soubor Ivety Duškové vás a především vaše děti srdečně zve

Komornější pojetí známých skladeb v aranžmá dvou akustických kytar a vypjatých dvouhlasů je působivě neobvyklé aniž by však současně ztrácelo šťavnatou
jiskru a razanci rockových autorů a hudebníků, kteří zcela bravurně interpretují
takové hudební veličiny, jakými jsou např. Phil Collins, Eric Clapton, Ozzy
Osbourne, Led Zeppelin, Gary Moore, John Lennon a mnoho dalších.
Jedná se o skutečnou hudební lahůdku, která potěší nejenom výběrem skladeb,
ale především muzikantskou vášní a virtuózním hudebním projevem.

VSTUP: 99,- Kč 20:00
19.1. ACOUSTIC NOISE BAND
hod
so
Projekt Vladimíra Dvořáka a Pavla Gregora, jinak zpívajících rockových
kytaristů, kteří se zde představují jako akustičtí interpreti vlastních a především
LIVE světových hitů z té nejvyšší kvalitativní a léty ověřené rockové produkce.

DJ

18.1. DJ BUNA + VÓĎA - ZOMBIE PÁRTY VSTUP: 50,- Kč , v masce zdarma
Dobří holubi DJ Bunda a DJ Vóďa se vracejí, aby pokračovali ve svých
pá

inzerce
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