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Čeká nás první místní referendum
Zastupitelé na svém zasedání dne 12. 7. schválili usnesení o vyhlášení
prvního místního referenda a znění otázky k rozhodnutí v referendu.
Kompletní znění usnesení
č. Z/16/3/2012
Zastupitelstvo města Černošice
I. vyhlašuje
místní referendum pro katastrální území města Černošice na dny 12. a 13. října 2012
II. souhlasí
se zněním otázky k rozhodnutí v místním
referendu:
„Souhlasíte s tím, aby celé území, které
je k 27. 6. 2012 vymezeno pozemky
parc. č. 3938, 3937, 3939/1, 3939/2,
3939/3, 3939/4, 3939/5, 3939/6,
3939/7, 3941, 3942, 3943, 3945/1,
4049/11, 4182/2, 4182/10, 4183/1,
4183/2, 4183/3, 4183/4, 4183/5,
4183/6, 4183/7, 4183/8, 4183/9,
4184/1, 4184/2, 4184/3, 4184/4,
4184/5, 4185, 4186/3, 4187, 4188/1,
4188/2, 4189, 6211/1, 6211/2, 6211/15,
4095, 4098/15, 4098/16, 4098/17,
4098/19, 4101/5, 4101/55, 4101/56,
4101/57, 4101/58, 4103/1, 4103/2,
4103/3, 4103/4, část pozemku parc.
4094/1 (zahrnující plochu OS-2), 4101/7
(zahrnující plochu OS-2 a ZN-1), 4100/1
(zahrnující plochu DS), 4101/53 (zahrnující
plochu OS-2 a ZN-1), 4098/20 (zahrnující
plochu OS-2 a LR-1), 4098/1 (zahrnující
plochu OS-2), 6211/34 (zahrnující plochu

US-1 a US-2), 6177/1 (zahrnující plochu
DS), 4181 (zahrnující plochu US-6 a ZN-2)
a 4182/1 (zahrnující plochu US-6, ZN-2,
TI/Z a DS), všechny v k. ú. Černošice,

bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou (§ 2 odst. 1 písm. j)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů), kromě staveb
dopravní a technické infrastruktury?“
III. konstatuje, že
- místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů města Černošice na další rozšiřování zastavěnosti
území města
- předpokládané náklady spojené s konáním místního referenda jsou ve výši
100.000 Kč
- předpokládané náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu
jsou ve výši 300.000 Kč
- náklady spojené s konáním místního referenda budou hrazeny z § 6409, pol.
5901 rozpočtu pro rok 2012 a náklady
na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu budou hrazeny z rozpočtu
pro rok 2013
pro: 12; proti: 6; zdržel se: 0 – přijato

Názory zastupitelů
● Tomáš Hlaváček

(Věci černošické)
Jedním z hlavních důvodů, proč jsem vstupoval do černošické
komunální politiky, byl můj nesouhlas s neustále se zvětšující
zastavěností, kdy pod dalšími a dalšími stavebními parcelami
nenávratně mizelo a stále mizí to neopakovatelné, čím byly
Černošice vždy známé – dostatek zeleně a klidu.
Místní referendum, které se bude konat společně s krajskými volbami 12.–13. října 2012, v této otázce pak dává příležitost všem občanům Černošic vyjádřit svůj názor takovým
způsobem, který bude pro vedení města závazný (do té doby,
než občané jiným referendem rozhodnou jinak).
Za posledních několik týdnů jsem na toto téma vedl řadu
diskuzí s občany i zastupiteli. Rád bych se k některým diskutovaným bodům vyjádřil i zde. V rámečku pak naleznete text
schválené otázky i přehledné mapy dotčených pozemků.
1. Je právně možné k této otázce referendum vůbec vyhlásit?
Někteří z odpůrců referenda namítají, že schválená otázka zasahuje do procesu tvorby územního plánu, který je dán
stavebním zákonem, a namítají proto, že referendum nemusí
být platné. Rádi bychom zdůraznili, že ze všech dostupných
právních analýz vyplývá, že schválené referendum lze z právního pohledu vyhlásit. Z řady soudních rozsudků navíc vyplývá,
že konání místního referenda k otázkám územního plánu není
v rozporu s žádným právním předpisem.
pokračování na str. 15

Názory dalších zastupit
elů a občanů

k referendu

najdete na str. 15–18
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Vila Tišnovských jako nová radnice
MěÚ Černošice je dnes umístěn ve dvou objektech, v dalším je městská knihovna, ještě jinde
městská policie. Tento stav je nevyhovující nejen z důvodu funkčnosti a komunikace úřadu,
ale i kvůli kvalitě a povaze těchto objektů. Dnes
hlavní objekt úřadu (Riegrova 1209) je za hranicí
své životnosti, energeticky náročný a esteticky
ani funkčně nesplňuje potřeby úřadu. Druhý ob-

jekt („vila Tišnovských“ – Karlštejnská 259) je
bytovým domem z 20. let 20. století, kde jsou
2 dřívější byty dnes využívány jako kanceláře
úřadu, další 4 jsou dosud obsazené nájemníky
a 3 byty jsou tzv. vybydlené – prázdné, ale bez
úprav již nevhodné k dalšímu užívání.
Město Černošice se proto rozhodlo ověřit
možnost využití objektu v Karlštejnské ul. pro

Předložené architektonické studie

účely umístění celého MěÚ Černošice společně
s knihovnou, městskou policií a také provozovnou České pošty v jediném místě.
Architektonické návrhy přestavby a přístavby
vily byly poprvé představeny v rámci Černošické
mariánské pouti ve dnech 11.–12. srpna přímo
ve vile.
O dalším postupu v této chvíli není rozhodnuto – jistě návrhy projdou podrobným interním
posouzením z hlediska splnění zadání, potřeb
úřadu, reálnosti rozpočtu apod., jistě dáme autorům možnost své návrhy osobně prezentovat
a jistě by později konečné rozhodnutí o případné přestavbě a přístavbě vily podle některého
z návrhů mělo schválit zastupitelstvo.
Martin Votava, odbor investic a správy majetku

Z historie vily
-- (1) Architektonický ateliér GRIDO – Peter Sticzay-Gromski --

-- (2) Architekti Projektil --

-- (3) Architektonický ateliér Qarta --

-- (4) Architekti Šafer Hájek --

-- (5) Architektonický ateliér Jestico + Whiles --

Činžovní dům v Karlštejnské ulici čp. 259 navrhnul pro Marii a Antonína Tišnovské architekt
František Kaňka, jehož projekt realizoval stavitel
František Havel z Prahy-Smíchova.
Původní první plány jsou z roku 1927, pozdější z roku 1929. Stavba byla dokončena
pravděpodobně v roce 1930. Dům ve stylu architektonické moderny je nápadný skleněnou
kupolí slunečních lázní na vrcholu stavby. Zde
je dochovaná původní sprcha, tvořící svorník
železných žeber, jejichž konstrukce však prošla
rekonstrukcí.
Vnější podoba vily spojená s živlem slunce
má i svoji druhou skrytou stinnou stránku uvnitř
domu. Původní majitel Antonín Tišnovský, který
byl v Černošicích taxikářem, byl podle pamětníků na konci války v roce 1945 utlučen v hotelu
Slánka k smrti. Důvodem bylo údajné kolaborantství, ale skutečné příčiny jsou jen v domněnkách. Zůstal po něm syn Karel, který byl operním pěvcem. Z Černošic se po tragické události
s matkou odstěhovali do Prahy.
Dům byl od počátku postaven jako činžák
s četnickou stanicí sídlící v přízemí. Po znárodnění se stal vlastníkem domu stát a byly zde zřízeny obecní byty.
V restitucích na počátku 90. let 20. století byl
majetek navrácen původním majitelům a paní
Tišnovská dům prodala sportovnímu sdružení
v Černošicích. Byla ale nutná rekonstrukce,
proto toto sdružení prodalo vilu soukromému
vlastníkovi, který ji po dvou letech bez jakýchkoli
investic dál nabídnul k prodeji.
Současným vlastníkem je město Černošice –
stěhuje sem postupně městský úřad, který si zaslouží reprezentativnější a občansky přívětivější
budovu nežli přízemní azbestový domek sloužící
úřadu v Riegrově ulici.
V současné době rada města oslovila 5 architektů k vypracování možné přestavby a přístavby
této budovy pro budoucí potřeby městského úřadu a dalších veřejných budov – pošty, knihovny
a služebny městské policie.
V interiéru budovy zbylo několik významných
původních prvků. Schodiště původně prosvětlené prostřednictvím prosklených zádveří vedoucích k severně orientovaným bytům v jednotlivých
pokračování na str. 4
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patrech je však temné. Skleněné příčky s poeticky dekorativními výplněmi byly při nedávných
úpravách nahrazeny laciným sádrokartonem
a dveřmi z dřevotřísky.
U některých původních dveří alespoň zůstaly
původní emailové cedulky s římskými číslicemi
a někde i další detaily jako kukátko nebo klika.
Na schodišti je zachováno původní zábradlí s drátěnou výplní ve stylu 30. let a teracová
podlaha. Dům má původní dřevěná okna, někde i s původními okenními kličkami, ze zadní
strany vedoucí do zahrady jsou však dřevěné
konstrukce zimních zahrad ve všech patrech
nahrazeny plastem. V bytech se topí kamny na
uhlí a dům vyžaduje rekonstrukci citlivou k původním prvkům.
Jaký bude další osud toho domu?

Výstava Vztah k místu
Na výstavu konanou při příležitosti Černošické mariánské pouti byli vyhledáni a osloveni umělci,
kteří zde žijí nebo mají k Černošicím významný vztah. Od každého z nich byla vybrána díla, která
jsou nejrůznějším, někdy i velice volným způsobem spojena s místem vily, respektive Černošic,
nebo přímo konkrétně reagují na vybraný prostor. Vztahují se k dávné i nedávné historii, určení,
využití, potenciálu, architektuře, místu obecně.
Vystavují:
Alena Foustková, Josef Hnízdil, Jitka Hudcová, František Janula, Radka Kalabisová, Jana Klimentová, Josefína Klimentová, Eva Kopáčová, Petr Králík, Petr Kubín, Miroslava Němcová, Robert Petr, Hanka Poislová
David Cígler – grafika výstavy
Adriana Primusová, kurátorka

Adriana Primusová

Tři výstavy
ve vile Tišnovských
Letošní mariánská pouť se kvůli rekonstrukci
Komenského ulice netradičně odehrávala především v zahradě vily Tišnovských a přilehlých
ulicích, Club Kinu a sokolovně. V kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhly pouze bohoslužby a koncert Verner Collegia. Ve vile na rohu
Karlštejnské a Riegrovy ulice, které se podle
původních majitelů říká vila Tišnovských, byly
v rámci doprovodného programu připraveny tři
výstavy.
Město zde ve volných prostorách prezentovalo návrhy pěti architektonických kanceláří na
dostavbu a přístavbu právě vily Tišnovských,
kde v současnosti sídlí část městského úřadu
a v budoucnosti bychom rádi do tohoto objektu
přestěhovali úřad celý, včetně knihovny, služebny městské policie a pošty. Na druhé výstavě
představili studenti střední grafické školy Orange Factory své návrhy na novou grafiku města.
Součástí obou těchto výstav byla i anketa, v níž
se mohli návštěvníci k návrhům vyjádřit.

Unikátní byla výstava třinácti umělců z Černošic, kteří ze svých sbírek ve spolupráci s kurátorkou Adrianou Primusovou vybrali vhodné
exponáty anebo tvořili přímo pro tuto příležitost. Během pouti byla návštěvníkům přístupná
i skleněná kupole na střeše domu.
Protože se akce setkala s velmi pozitivním
ohlasem, rozhodli jsme se ji zopakovat pro ty,
kteří na pouti nebyli. Poslední dva zářijové víkendy (22/23 a 29/30. 9.) na vás ve vile Tišnovských čekají návrhy architektů na přestavbu

úřadu a exponáty černošických umělců. Panely
s návrhy grafiky už byly vráceny do školy, protože byly součástí disertačních prací studentů.
Mimo to jsme zde pro vás připravili panel
s informacemi o chystaném referendu, které
se týká změny územního plánu města v dosud
nezastavěných okrajových oblastech. Během
víkendových dní bude pochopitelně přístupná
i kupole. Pohled na Černošice právě z tohoto
místa byste si neměli nechat ujít.
Daniela Göttelová

2x FOTO: Petr Kubín

-- Busta Bohoušek od Miroslavy Němcové --

-- Eva Kopáčová a její gobelíny --
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Jednou větou...
• Na městském webu přibyl odkaz na geoportál, který spojuje uliční mapu Černošic, ortofoto
(letecký snímek) a územní plán; nabízí vyhledání každého pozemku v katastru nemovitostí.
• Rada města na své mimořádné schůzi zrušila
konkurz na ředitele základní školy a dosavadního ředitele pana PhDr. Mouchu pověřila řízením školy s výhledem dalších 2–3 let.
• Do výběrového řízení na stavbu nových cyklotras podél Berounky se přihlásilo 10 firem;
v elektronické aukci se po velkém boji vítězem
stala firma Vodohospodářské stavby, která svoji vstupní nabídku 13,47 mil. Kč snížila až na
konečných 8,15 mil. Kč (+ DPH) – úspora činí
40 % proti projektovému rozpočtu; protože se
jedná o projekt s 80 % dotací, také větší část
úspory zůstane poskytovateli dotace; 13. srpna
se rozeběhla realizace „předáním staveniště“ –
začne se částí cyklostezky mezi Černošicemi
a Radotínem…
• Club Kino si pro své letní kino od města půjčilo projektor.
• Vláda, a to včetně ministra školství P. Fialy,
nevyšla vstříc návrhu 50 starostů obcí a měst
Středočeského kraje, aby nečerpané prostředky z evropského programu Vzdělanost a konkurence byly přesměrovány na posílení kapacity
základních škol (včetně tělocvičen) v okolí velkých českých metropolí; vliv na toto rozhodnutí
mohla mít i nedůvěra ke správě peněz v regionálním operačním programu v souvislosti s kauzou hejtmana Ratha.
• Od Ministerstva financí nám již na účet dorazila investiční dotace 10 mil. Kč na rekonstrukci 7 místních ulic; ostatních 11 ulic letošní fáze
projektu „velký třesk“ se dle plánu financuje
z bankovního úvěru, který budeme splácet ze
zvýšeného příjmu z daně z nemovitosti.

• Rekonstrukce Komenského ulice (zčásti
hrazena evropskou dotací skrze ROP Střední
Čechy) se včetně vydláždění prostoru staré návsi úspěšně blíží ke svému závěru.
• Probíhá poslední fáze zpracování aktualizované verze strategického plánu rozvoje města,
který bude na podzim předložen ke schválení
zastupitelstvu.
• 13. srpen byl dnem mnoha začátků – u osady Na Vírku bylo „předáno staveniště“ pro výstavbu cyklotrasy, na křižovatce nad školou
konečně začala dostavba chodníku (majitelům
pozemků děkujeme za dohodu, která ji umožnila), u podchodu mokropeského nádraží dostavba přechodu směrem ke škole, v čistírně
odpadních vod velká havarijní oprava.
• Od 1. srpna se o svoje počítače stará město samo díky posílenému odboru informatiky;
výpovědí externího dodavatele jsme jen letos
ušetřili 1 milion Kč.
• S významnou úsporou jsme vysoutěžili revize
elektrických a plynových zařízení a bleskosvodů na tři roky dopředu (pro město včetně všech
škol).
• Na Dobřichovické ulici proběhl v srpnu zkušební provoz digitálního ukazatele rychlosti; výsledky budou vyhodnoceny a rada města bude
následně rozhodovat o jeho případném pořízení natrvalo (cena je cca 65 tis. Kč).
• Na červencovém zastupitelstvu se podařilo
posunout k řešení tři staré „kostlivce“ – dlouholeté kauzy táhnoucí se z minulých období
– kauzu bývalé školky v Husově ulici, kauzu
veřejné infrastruktury v oblasti Lada – střed,
kauzu územní rezervy pro neexistující Mateřídouškovou ulici.
• V ulici Pod Horkou se zjistilo, že je zde jen
tenký asfalt přímo na hlíně, a z plánované opravy asfaltu se tak stala plnohodnotná rekonstrukce, čímž se o několik týdnů zpozdí zprůjezdnění ulice nejen pro školní autobus.

Město Černošice hledá

členy okrskových volebních komisí
pro volby do zastupitelstev krajů
a pro místní referendum
Volby do zastupitelstev krajů a místní referendum se uskuteční
ve dnech 12. a 13. října 2012.
Hlasování se bude konat
n v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00 hod.
n v sobotu 13. 10. 2012 od 8.00 do 14.00 hod.
Členové okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce
– člen 1.300 Kč + stravné
– předseda komise 1.600 Kč + stravné.
V případě zájmu prosím kontaktujte M. Kolářovou tel.: 251 081 530;
e-mail: marketa.kolarova@mestocernosice.cz.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu
dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není
kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.
Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho
průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

• Provedli jsme další pravidelný rozbor hospodaření všech příspěvkových organizací (našich
5 škol).
• Proběhnou volby nové školské rady, kde budou tři zástupci rodičů (voleni všemi zákonnými
zástupci žáků), tři zástupci pedagogů (voleni
zaměstnanci školy) a tři zástupci za město (voleni radou města).
• Novými zastávkami na Vrážské ulici (u křižovatky s Kladenskou) budou autobusy zřejmě
ještě několik měsíců jen projíždět, protože
Středočeský kraj není schopen pružně vydat
licenci k jejich užívání – ve zvláštním zářijovém
termínu se naší žádostí z června odmítá zabývat, prý až v prosinci.
• 30. září proběhne v Černošicích další architektonická vycházka, tentokrát s Mgr. Koukalovou; sraz v 10.00 u černošického nádraží.
• V drogerii Teta došlo k loupežnému přepadení – pachatel byl díky rychlému zásahu většího
počtu policejních hlídek krátce nato zadržen
u Radotína…
• Na městském webu přibyl přehled místních
obchodů a služeb; pokud v něm něco chybí
nebo přebývá, napište, opravíme – a po doladění otiskneme také zde v Informačním listu.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
si můžete přečíst v zápisech z jednání uvnitř
listu.
• Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
ve čtvrtek 13. září v Club Kinu.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Prodej – likvidace –
osobní automobil
PEUGEOT 206,
r. výroby 2002
a další movité věci.
Podmínky na úřední desce (i elektronicky) Okresního soudu Praha-západ – viz
http://infodeska.justice.cz/subjekt.
aspx?subjkod=202100, spisová značka
20 D 476/2010 – nabídka zde bude
uveřejněna k datu 17. 9. 2012.
Informace:
JUDr. Stanislava Ferešová, notářka,
Praha 6, Vítězné náměstí 829/10,
tel.: 224 314 254,
e-mail: feresova.notar@volny.cz.
Inzerát je zveřejněn v zájmu města
Černošice jako věřitele
– z výtěžku prodeje budou městu
částečně uhrazeny jeho pohledávky.
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Tranzitní komunikace II/115
se zatím rekonstruovat nebude
Rekontrukci silnice II/115 (Radotínská, Vrážská, Dobřichovická) plánoval Krajský úřad
Středočeského kraje, do jehož správy tato
komunikace patří, již v roce 2011. Jelikož rekonstrukce v tomto termínu zahájena nebyla,
zeptali jsme se na odboru dopravy Krajského
úřadu na důvody. Bylo nám sděleno, že kvůli
nedostatku finančních prostředků byla zatím
rekonstrukce odložena na neurčito.
Po tomto sdělení se starosta města obrátil
na radu Středočeského kraje, která má při
rozhodování o rekonstrukcích rozhodující
slovo, a upozornil na skutečnost, že již v roce
2011 bylo zjištěno, že technický stav silnice

neodpovídá dopravnímu významu komunikace II. třídy a neumožňuje bezpečný pohyb
silničních vozidel v průjezdním úseku města.
Nebezpečný průjezd vozidel, zejména v kopcovitém terénu se serpentinami, ohrožuje jak
obyvatele Černošic, tak i jejich majetky. Současně požádal o znovuzařazení této komunikace zpět do plánu rekonstrukcí pro r. 2012
nebo 2013.
Do uzávěrky tohoto čísla, tj. 27. 8. 2012
jsme vyjádření rady kraje neobdrželi. O dalším postupu vás budeme informovat.
Alena Šedivá
úsek dopravy

Nová síť metropolitních linek
Od začátku září zavádí ROPID společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy
novou síť tzv. metropolitních linek, jejímž cílem je jednoduchost, přehlednost
a menší počet linek, které by však měly
kratší intervaly.
U tramvají dojde k posílení páteřních
linek, které mají poloviční intervaly oproti
běžným tramvajovým linkám, a jejich doplnění tzv. páteřními svazky dvou linek,
které jedou společně v nejvytíženějším
úseku a poté se na okrajích města rozdělují do větví s nižší poptávkou.
V autobusové síti počítá návrh se zavedením nadřazené sítě páteřních metro-

politních linek, tzv. metrobusů, které se
vyznačují krátkými intervaly, atraktivní trasou a celodenním provozem. Tyto metrobusy budou doplněny běžnými autobusovými linkami a doplňkovými midibusovými
linkami určenými pro lokální obsluhu hůře
dostupných oblastí Prahy. Podobně jako
u tramvají je i v autobusové síti navrženo
omezení nevyužitých spojů a posílení
přetížených linek. Zároveň je navrženo
omezení souběhů autobusů s kolejovou
dopravou, zejména s tramvajemi, a to
například na Plzeňské, Evropské nebo
Švehlově ulici.
Alena Šedivá, úsek dopravy

Jeden ze školních
autobusů pojede
po okružní trase
Od 2. 9. 2012 došlo ke změně týkající se školních autobusů. Autobus jedoucí z Vonoklas pod linkou č. 414 zůstává
beze změn. Změna se týká autobusu, který vyjížděl z Černošic. Tento je od 2. 9. 2012 přesunut pod linku č. 415
a jezdí v pracovních dnech okružní trasu po Černošicích
(Černošice, žel. zast. 7.34 – Vráž, samoobsluha 7.38 –
Vráž, u trasformátoru 7.39 – Javorová 7.40 – Slunečná
7.41 – U Kamenného mostu 7.42 – Mokropsy, žel. zast.
7.44 – Dr. Janského 7.45 – Černošice, žel. zast. 7.47).
Žáci mohou vystupovat na zastávce Mokropsy, žel. zast.,
u které se nově buduje přechod pro chodce přes ulici Dr.
Janského k ulici Zd. Škvora, aby žáci mohli lépe přejít ulici
Dr. Janského a pokračovat zkratkou ulicí Zd. Škvora ke
škole. Školní autobus jedoucí okružní trasou může sloužit
i těm, kdo jedou z Vráže dolů na vlak.
Nové autobusové zastávky u ul. Kladenská
V současné době se staví nové autobusové zastávky v ulici Vrážská u ulice Kladenská. Přestože zastávky
budou již brzy hotové, autobus na nich bohužel nebude
ještě nějakou dobu stavět. Krajský úřad Středočeského
kraje, který musí nové zastávky schválit v rámci změny
licence dopravci, si s rozhodnutím dává velmi načas,
a změna se proto nestihne zavést v rámci pravidelné zářijové změny jízdního řádu. Je proto bohužel reálné, že
zastávky začnou sloužit až při další změně jízdního řádu
v prosinci 2012.
Šimon Hradilek, člen rady města

Na čem pracujeme, co se v nejbližší době očekává…
•	REKONSTRUKCE ULIC – Současná fáze
běží více méně podle plánu, drobná zpoždění
způsobují nečekané „objevy“ v některých ulicích, např. diletantsky provedené sítě či podkladové vrstvy. Pro druhou, menší fázi letos na podzim rada města rozhodla, že místo Pardubické
ulice opravíme ulice V Mýtě a Berounskou. Obě
jsou v katastrofálním stavu, na obě je k dispozici projekt, v obou jsou pozemky plně v majetku
města. Pardubickou odkládáme kvůli získání potřebných povolení pro vybudování dešťové kanalizace. A při její budoucí rekonstrukci bude pak
právě Berounská sloužit jako důležitá cesta ke
škole.

Opravíme příští rok další ulice?

Zřejmě na říjnovém zastupitelstvu se bude rozhodovat, zda a jak pokračovat v projektu rekonstrukcí místních komunikací v roce 2013.
Pro schválení je potřeba získat hlasy nejméně
11 zastupitelů. Zastupitelstvu budu navrhovat,
aby se na úvěr proinvestovalo dalších 30–35
mil. Kč, a to zejména do oprav ulic blízkých
nesjízdnosti, jako je např. Libušina, Chebská,
Jičínská, Pod Višňovkou, Erbenova, Hradecká,
Nad Statkem či Jižní. Díky posílení rozpočtu
města novelou zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD) předpokládám nový úvěr s kratší
splatností (cca 7–10 let), než bylo původně
počítáno v loni schváleném celkovém záměru.
(Letošní úvěr na 35 mil. Kč je 7letý, roční splátka činí cca 5 mil. Kč.)
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• NOVÁ RADNICE – 5 architektonických návrhů na přístavbu a přestavbu vily Tišnovských
(Karlštejnská 259) pro potřeby městského úřadu,
knihovny, městské policie a možná i pošty bylo
poprvé představeno přímo ve vile během mariánské pouti. Nyní budou posouzeny z pohledu splnění zadání včetně budoucího funkčního využití
a předpokládaného rozpočtu, bude se jimi zabývat odbor investic, investiční komise, rada města,
přizvaní odborníci. Autorům bude později dána
možnost své návrhy osobně představit také místní
veřejnosti – o termínu budeme včas informovat.

• CYKLOTRASY – Úsekem mezi Radotínem
a Černošicemi začíná realizace projektu s využitím dotace skrze svazek obcí Region Dolní Berounka; zakázku v elektronické aukci získala firma Vodohospodářské stavby, s. r. o.; v letošním
roce proběhne ještě stavba úseku od mokropeské pláže až po ulici Madridskou a také v ulici Na
Skále (spojka na železniční most). V příštím roce
pak bude projekt dokončen výstavbou cyklotrasy skrze osadu Lavičky na Dobřichovice. Dokumentace je – samozřejmě – na webu, v sekci
Projekty.
• ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – V týdnu od
13. srpna proběhla nákladná havarijní oprava aerační technologie, jejíž stav se začal rychle zhoršovat – během opravy cca 2,5 dne tekly odpadní
vody přímo do řeky pouze po hrubém předčištění;
o opravě byli předem osobně a písemně informo-

váni všichni zainteresovaní. Firmě Aquaconsult
patří díky za výbornou koordinaci a zkrácení doby
odstávky na minimum. Díky této opravě za cca
1 mil. Kč došlo k zásadnímu zlepšení. Ještě lepší
zprávou je, že konečně bylo možné podat žádost
o dotaci na celkovou rekonstrukci a intenzifikaci
– odhadovaný rozpočet je 46 mil. Kč (bez DPH),
z čehož by podíl města měl být cca 12 milionů,
s předpokládanou realizací v letech 2013–2015.
• TĚLOCVIČNA / SPORTOVNÍ HALA – Byla
dokončena úprava původního projektu, která
přinesla snížení předpokládaných nákladů současně se zlepšením užitných parametrů tělocvičny. V září podáme žádost o dotaci z programu
č. 133510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je ovšem jen asi 10 % naděje na
úspěch (a na dotaci v max. výši 40 %). Zároveň
jsem s naléhavou žádostí o mimořádnou pomoc
osobně oslovil jak novou hejtmanku kraje (osobní schůzka proběhla až po uzávěrce tohoto čísla), tak přímo ministra školství. ZŠ Černošice je
největší školou v okrese Praha-západ. A také
jedinou v republice, která při velikosti 700 žáků
nemá žádnou vlastní tělocvičnu ani možnost využívat např. městskou sportovní halu. Další naděje
jsme vkládali do možnosti přesunu špatně čerpaných evropských peněz do nově navrhovaného
programu na posílení vzdělanostní infrastruktury
v okolí velkých měst, vláda ale návrh odmítla.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

z radnice

Z 51. schůze Rady města Černošice ze dne 18. 6. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 7. 2012;
• schvaluje Statut a jednací řád komisí Rady
města Černošice.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje návrh dohody
o mimosoudním vyrovnání, ukládá Úseku právnímu
připravit návrh smlouvy o směně pozemků a předložit návrh zastupitelstvu 12. 7. 2012.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami RD č. p. 1413 ve Slunečné ulici,
neboť návrh neodpovídá regulativům ÚP;
• souhlasí se změnou využití pozemku parc.
č. 1502 jako „zahrada“ místo „ostatní plocha“;
• souhlasí se stavbou bazénu, opěrné zdi a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 846/49
v Leknínové ulici;
• souhlasí s opravou telefonní přípojky pro budovu MŠ v Topolské ulici z důvodu její havárie;
• souhlasí s demolicí rekreační chaty č. e 1324
ve Střední ul., se stavbou RD na parc. č. 2388
ve Střední ul., s napojením parc. č. 2388 na komunikaci ve Střední ul.;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 3054/3
ve Slunečné ul.;
• nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc.
č. 5839/3 (PK 708/1) v obci a k.ú. Černošice;
• souhlasí s uzavřením sml. o sml. bud. o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby kanalizační přípojky na parc. č. 4271/25 a parc.
č. 4271/55, oba ve vlastnictví města Černošice
za 4.000 Kč;
• souhlasí s vybudováním nového zemního kabelového vedení NN v chatové osadě Klůček;
• souhlasí s výměnou stávajícího venkovního vedení NN včetně sloupů v ul. Ke Hradlu;

• souhlasí s cenovou nabídkou Maděra a Šípek,
s. r. o, 33.240 Kč na vybudování nového veřejného osvětlení v Mánesově ul. mezi ul. Havlíčkova a Husova;
• nesouhlasí s přístavbou RD č. p. 1152 v Karlštejnské ul., neboť se jedná o stavbu druhé
stavby hlavní na jednom pozemku.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Školení manažer kurzu jakosti a udržovací školení pro auditora“ společnosti Česká společnost
pro jakost, o. s. s nabídkovou cenou 78.756 Kč
včetně DPH zadávanou v rámci projektu OP LZZ
„Zlepšení kvality procesního řízení a strategického
managementu města Černošice, registrační číslo:
CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

•

•
•

•
•

•
RŮZNÉ
Rada města Černošice nesouhlasí s příspěvkem Sokolské župě Jungmannově na podporu
župního sletu a na účast cvičenců na XV. Všesokolském sletu 2012 v Praze s ohledem na stav
rozpočtu města.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zápis z jednání mezi pí Nekulovou a Ing. Hlaváčkem ze dne 24. 5. 2012
o úpravě funkčního využití některých pozemků
a o změnách vlastnických práv některých pozemků v kat. území Černošice;
• souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky
č. 1/2009 – rušení nočního klidu v době konání
mariánské pouti (ve dnech 11. a 12. 8. 2012)
a to maximálně do 24.00;
• souhlasí s nákupem regálů pro městskou
knihovnu dle nejlevnější nabídky firmy CMF interiéry za 145.020 Kč s DPH;
• souhlasí s doporučením hodnoticí komise a vybírá nabídku České spořitelny, a. s., za cenu

•

•

1.719.052,03 Kč (úvěr na rekonstrukci komunikací);
souhlasí s udělením výjimky vjezdu vozidel těžších než 6 t do ul. Svatopluka Čecha v městě
Černošice z důvodu stavby RD na č. parc.
1386/1 a parc. 1386/2 pouze pro vozidla, která zajišťují dopravu betonu a uložení stropních
panelů na dobu 6 měsíců;
schvaluje rozpočtové opatření č. 25;
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy (dar
14 ks počítačů v hodnotě 55.642 Kč od SALANS EUROPE LLP pro ZŠ Černošice);
schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele pro
MŠ Vápenice o 3.810 Kč;
souhlasí s cenovou nabídkou p. Kulhánka na
zpracování projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby na odhlučnění jídelny v ZŠ
Mokropsy za 29.400 Kč vč. DPH;
souhlasí s nákupem 8 počítačů pro odbor dopravy od firmy Ing. Martin Rösch za 73.680 Kč
vč. DPH, na základě výsledku výběrového řízení
GEM č. G12/108275. Nákup je zcela pokryt
účelovou dotací MDČR;
schvaluje záměr darování nemovitého majetku
– lávky přes řeku Berounku v prodloužení Kazínské ulice městské části Praha-Lipence;
souhlasí
1. s poptáním architektonických návrhů na stavební úpravy a přístavbu „vily“ v ulici Karlštejnská za účelem přemístění pracoviště MěÚ
Černošice, městské knihovny a služebny
městské policie
2. s doporučením komise pro investice a strategický rozvoj oslovit 5 projekčních týmů, které
by zpracovaly návrh na stavební úpravy a přístavbu „vily“ v ulici Karlštejnská; každému
projekčnímu týmu bude za zpracování návrhu
v souladu s podmínkami poptávky vyplacena
odměna 20.000 Kč bez DPH.
Jednalo by se o tyto firmy: Šafer Hájek ARCHITEKTI, Jestico + Whiles, Projektil Architekti, s. r. o., Grido, Qarta.

Z 52. schůze Rady města Černošice ze dne 25. 6. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice jmenuje s účinností od
1. 7. 2012 pí Špačkovou vedoucí odboru Stavební
úřad Městského úřadu Černošice.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje poskytnutí příspěvku na kompenzaci
navýšení daně z nemovitosti, a to přihlášky vedené pod č. j. 23374/2012 na základě doporučení sociální komise;

• neschvaluje poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti, a to přihlášek
vedených pod č. j. 25848/2012, 20963/2012,
19588/2012, 19586/2012 a dopisu – PID
č. MUCEP001YUFH na základě doporučení sociální komise.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY PROGRAMU
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou Herčík & Kříž,
spol. s r. o., na čistění a revizi dešťové ka-

nalizace v ul. Havlíčkova za 44.263,20 Kč
vč. DPH;
• bere na vědomí informace o vyhlášeném výběrovém řízení na dodatečné stavební práce v rámci
rekonstrukce ul. Komenského spojené zejména
se změnou asfaltového povrchu na žulovou dlažbu v prostoru před kostelem a souhlasí s předloženou cenovou nabídkou Strabag, a. s., na dodatečné stavební práce v rámci akce Rekonstrukce
Komenského ve výši 2.031.755,18 Kč bez DPH.

Z 53. jednání Rady města Černošice ze dne 2. 7. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtová
opatření č. 30 a 31.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje návrh darovací smlouvy na přijetí daru
- pozemku PK 664/6 o výměře 231 m2 v k. ú.

Černošice (ul. Tyršova);
• souhlasí s vyhlášením místního referenda.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na „Revitalizaci stromů na hřbitově, ev.
č. FŽP/ZŽP/013758/2012“.

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o stávajícím stavu
ČOV; souhlasí se zajištěním nezbytných úprav
ČOV spočívajících ve výměně aeračních elementů, vyčištění všech nádrží a v instalaci nového provzdušňovacího potrubí v odhadovaných
nákladech 1 mil. Kč;
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z radnice
• souhlasí se stavbou RD na parc. č. 1043
a 1044 v Jiráskově ul.;
• souhlasí s vybudováním úseku vodovodního řadu o délce 27,7 m včetně dvou přípojek
a s vybudováním úseku kanalizačního řadu
o délce 28,2 m včetně jedné přípojky v Kubánské ulici pod podmínkou, že po kolaudaci budou řady bezúplatně předány městu;
• nesouhlasí se stavbou garáže na parc. č. 2639
v ulici Dr. Janského;
• souhlasí se stavebními úpravami RD č. p. 980
v Domažlické ul. a s vybudováním nového přístupového chodníku k domu za předpokladu,
že bude dodržen limit pro zastavěnost pozemku
ostatními stavbami a zpevněnými plochami stanovený ÚP, t. j. 10 %;
• souhlasí s výstavbou přístřešku pro automobil
na parc. č. 1266/1 v Jiráskově ul.;
• souhlasí s vybudováním pergoly na parc.
č. 1588/6 V Olšinách; souhlasí s dodatečným
povolením stavebních úprav domu č. p. 1438
(vnitřní dispoziční změny, výměna oken) a s vybudováním nového uličního oplocení, parkovacího stání a kůlny na pozemku parc. č. 695/2
v Karlické ul.;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky p. Sedláčka na provedení nátěru střechy
a okapů na MŠ Černošice v ul. Topolská, za
40.430 Kč bez DPH;
• souhlasí s koupí staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury v Arbesově ulici od
společnosti Prague Hills, s. r. o., za 1 Kč a uzavřením Kupní smlouvy; a s darováním pozemků
pod stavbou pozemní komunikace a chodníku
v Arbesově ulici od společnosti Prague Hills,
s. r. o., a uzavřením Darovací smlouvy;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a darování pozemků pod
stavbou pozemní komunikace a chodníku v Arbesově ulici;
• souhlasí s navrženým postupem opravy reklamovaných vad v ulici Kladenská, ukládá odboru investic práce za 37.709 Kč s DPH u firmy
Zepris, s. r. o., objednat a odboru stavebního

•

•

•

•

řádu ukládá vymáhat zaplacení 10.544 Kč bez
DPH na majiteli pozemku parc. č. 2702/26;
bere na vědomí informace o výběrovém řízení
na provedení rekonstrukce splaškové čerpací
stanice v Ukrajinské ulici v Černošicích a souhlasí s výběrem nabídky AQUACONSULT, spol.
s. r. o., na tuto akci za 597.960 Kč vč. DPH;
souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1412, 1478, 1479 a 1515, všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 47.100 Kč;
souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení
kabelového vedení na parc. č. 5288/7 a 5627,
oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 39.660 Kč;
souhlasí s přístavbou provozního objektu prodejny stavebnin v Radotínské ul.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o užití databáze
ZABAGED, ortofota České republiky, se společností GEPRO, spol. s r. o.; smlouva nemá
vliv na rozpočet města;
• souhlasí s nákupem licence programu AutoCAD 2013 LT CS+ za 33.383 Kč bez DPH
(40.059,60 Kč s DPH) od Centrum Holding,
s. r. o., na základě výsledku výběrového řízení
GEM G12/107843;
• souhlasí s uzavřením smlouvy s MPSV o souhlasu se vstupem pracovníků dodavatele na
střechu budovy v Podskalské ul. č. 19, Praha 2,
při zřízení koncového bodu telekomunikačního
zařízení; smlouva nemá vliv na rozpočet města;
• souhlasí s nákupem dvou skenerů pro skenovací linku za 25.644 Kč vč. DPH od firmy Ing.
Rösch na základě výsledku výběrového řízení
GEM G12/108652.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• souhlasí s opravou služebního vozidla MP Čer-

nošice, Škoda Fabia 1.4, rz: 8S5 4298, a to
s výměnou řídící jednotky ABS;
• schvaluje nákup plné síťové instalace programu DERIK WINDOWS pro potřeby městské policie za 45.000 Kč bez DPH od A-plus, Jateční
803, Kolín.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• konstatuje, že současná rozpočtová situace
jí neumožňuje vyčlenit prostředky pro finanční
podporu HZS Praha-západ a ukládá finančnímu
odboru zapracovat příspěvek HZS Praha-západ
ve výši 15 tis. Kč, což zhruba odpovídá nákladům, které tato složka má v souvislosti se službami poskytovanými zásahové jednotce SDH
Mokropsy, do návrhu rozpočtu pro rok 2013.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem 3 ks mobilních klimatizačních jednotek pro odbor životního prostředí od
VIKI, spol. s r. o., za 34.770 Kč vč. DPH;
• souhlasí s programem mariánské poutě, tak
jak jej sestavila předsedkyně kulturní komise
a s předloženým rámcovým rozpočtem mariánské poutě pro rok 2012;
• souhlasí s poskytnutím daru na uspořádání
BUKIfestu 7.500 Kč;
• souhlasí s poskytnutím daru 2.500 Kč pro organizátory streetbalového turnaje v Černošicích;
• ukládá příspěvkovým organizacím města –
ZUŠ, ZŠ, MŠ, aby na svých internetových stránkách zveřejňovaly všechny smlouvy jimi uzavřené kromě pracovněprávních a obdobných smluv
s účinností od 1. 8. 2012;
• schvaluje záměr směny nemovitého majetku
–parc. č. 2738/5 o výměře 6 mm2, 2751/5
o výměře 23 m2, 2751/4 o výměře 180 m2,
2750/3 o výměře 9 m2, 2750/2 o výměře 19 m2
a části pozemku o výměře 6 m2, který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 2750/4
o výměře 24 m2, všechny v k. ú. Černošice;
• bere na vědomí zápis ze 16. schůze komise
životního prostředí a pro pořádek ve městě.

Z 54. mimořádné schůze Rady města Černošice ze dne 12. 7. 2012
Rada města Černošice:
• ruší konkurzní řízení na ředitele ZŠ Černošice, okres Praha-západ, se sídlem Černošice, Pod Školou 447;

• jmenuje ředitelem ZŠ Černošice pana PhDr. Mouchu s platností od
1. 8. 2012 na dobu určitou, do jmenování nového ředitele na základě řádného konkurzního řízení.

Z 55. jednání Rady města Černošice ze dne 16. 7. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí se stavebními úpravami rekreační chaty č. e. 1403 v Karlštejnské ul.;
• nesouhlasí s dodatečným povolením stavby
kůlny na pozemku parc. č. 5744 v Srbské ul.,
neboť zastavěnost pozemku přesahuje limit stanovený územním plánem;
• souhlasí s přístavbou RD č. p. 531 v Topolské
ul;
• souhlasí se stavbou přístřešku pro dva automobily na pozemku parc. č. 1131/46 v Olbrachtově ul.;
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• souhlasí s výstavbou oplocení pozemků
parc. č. 2753/6, 2753/7, 2753/8, 2753/9,
2753/10, 2753/11 a 2753/12;
• souhlasí s demolicí rekreačního objektu č. e.
1094 v Čapkově ul.;
• souhlasí se stavebními úpravami RD č. p. 1413
a se stavbami (garáž, bazén, zp. plochy) na pozemku parc. č. 3732 ve Slunečné ul.;
• bere na vědomí informaci o závadách na kvalitě ulice Střední zrekonstruované v úseku Školní – Gorkého na základě projektu z roku 2010,
který tehdy v souladu s požadavky občanů lokality navrhl nízkonákladovou rekonstrukci bez

provedení standardních konstrukčních vrstev;
únosnost podloží byla prověřena několika sondami a město proto realizovalo navržené řešení
i přes odlišné doporučení realizační i projekční
firmy; odbor investic a správy majetku předkládá
své stanovisko, že vzniklé závady nelze účinně
reklamovat u zhotovitele, projektanta ani autora
posudku;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 183 v ulici V Dubině za účelem majetkoprávního převodu
a současně upozorňuje, že oddělený pozemek
o výměře 739 m2 je stavbami nezastavitelný;
• schvaluje smlouvu o výstavbě na rekonstrukci

z radnice
části komunikace v ulici Karlická, a to vjezdů
k bytovým domům č. p. 1005, 1006, 1007
a 1008 se Stavebním bytovým družstvem Černošice, které přispěje na výstavbu vjezdů částkou 145.964, 23 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí informace o výběrovém řízení
na provedení chodníků a přechodu pro chodce v křižovatce ulic Školní a K Lesíku; souhlasí
s výběrem nabídky společnosti IPPOS Bohemia, s. r. o., na akci „výstavba chodníků v křižovatce ulic Školní a K Lesíku“ za 143.994,54
Kč vč. DPH;
• bere na vědomí informace o výběrovém řízení
na úpravu vozovky v ul. Dr. Janského ke zvýšení
bezpečnosti u podchodu železniční trati; souhlasí s výběrem nabídky společnosti IPPOS Bohemia, s. r. o., na akci „Úprava vozovky v ul. Dr.
Janského ke zvýšení bezpečnosti u podchodu
železniční trati“ za celkovou cenu 104.966,26
Kč vč. DPH.
• souhlasí
1. se stavbou garáže, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 2732 ve Školní ulici podle předložené dokumentace zpracované kanceláří CEDE Studio, s. r. o., v červnu
2012
2. s vybudováním zpevněných ploch na pozemku města PK 721 ve Školní ulici tak, že v šíři
vstupu bude plocha ze zámkové dlažby a pojezdová plocha bude ze zatravňovací dlažby.
ODDĚLENÍ PROVOZU
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup kancelářských židlí a konferenčních křesel od Firmy B-Credit, s. r. o., za
36.840 Kč s DPH;

• schvaluje vyřazení starého, nepotřebného,
rozbitého a nekompatibilního majetku na pracovištích Černošice (celkem za 36.880,30 Kč)
a Praha (celkem za 414.828,30 Kč).
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD – ÚSEK DOPRAVY
Rada města Černošice:
• souhlasí s navrženou úpravou dopravního
značení v ul. Na Skále, spočívající v odstranění
svislého dopravního značení (SDZ) B1 - Zákaz
vjezdu všech vozidel u křižovatky ul. Slunečná
x ul. Na Skále ve směru na Všenory. Nově zde
bude umístněno SDZ B 28 - Zákaz zastavení
a IP 10a - Slepá pozemní komunikace. Na téže
komunikaci cca po 100 m vpravo, rovněž ve
směru na Všenory bude umístěno SDZ B 7 Zákaz vjezdu motocyklů a B C 14a - Jiný příkaz
s textem – Cyklisto, sesedni z kola. V opačném
směru od Všenor na téže komunikaci bude odstraněno SZD C 7a - Stezka pro chodce, která
již neplní svou funkci;
• souhlasí s umístěním svislého dopravního značení B 28 - Zákaz zastavení v ul. Kazínská z důvodu zabránění parkování vozidly před vjezdy do
garáží a na pozemky vlastníků;
• souhlasí se zřízením 1 parkovacího místa pro
invalidy na parkovišti MěÚ Černošice.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s vydáním doporučení Středočeskému kraji k udělení státního občanství žadatelce
dle dokumentu Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. Odes. 096238/2012/KUSK; spisová značka SZ_096238/2012/KUSK ze dne
28. 6. 2012 doručeného MěÚ Černošice dne

28. 6. 2012 a zaevidovaného pod PID: MUCEX002AJ5N.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje poskytnutí příspěvku na kompenzaci
navýšení daně z nemovitosti vedené pod č. j.
22101/2012 a pod č. j. 25780/2012;
• jmenuje hodnoticí komisi ve složení dle přílohy
č. 1 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup regálů pro městskou knihovnu“;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 37;
• bere na vědomí zprávu o havarijním stavu kotelny v Domě s pečovatelskou službou; souhlasí se zakoupením 2 nových kotlů o výkonu
50 kW v maximální předpokládané ceně cca
183.600 Kč bez DPH; s objednáním opravy
jednoho ze 3 stávajících kotlů, který bude nadále ponechán jako záložní v případě velkých mrazů; ukládá Odboru dům s pečovatelskou službou vypsat výběrové řízení na nákup 2 nových
kotlů o výkonu 50 kW pro Dům s pečovatelskou
službou v maximální předpokládané ceně cca
183 600 Kč bez DPH;
• souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o provedení díla s paní
Plnou za 1.000 Kč, s paní Haškovou za
1.000 Kč, s paní Semotánovou za 1.000 Kč
a s paní Poislovou za 1.500 Kč na vymalování
mokropeského podchodu
2. s proplacením honoráře paní Poislové ve výši
1.500 Kč za návrh a grafické práce na diplomu „skokan roku”.

Z 56. mimořádné schůze Rady města Černošice ze dne 30. 7. 2012
Rada města Černošice:
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města
Černošice“ ve složení: p. Kořínek, p. Jiránek,
p. Votava a souhlasí s termínem konání komise
31. 7. 2012 v 9.00;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posou-

zení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Revize plynových zařízení a spalinových cest v objektech ve vlastnictví města
Černošice“ ve složení: p. Kořínek, p. Jiránek,
p. Votava a souhlasí s termínem konání komise
31. 7. 2012 v 10.00;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Revize protipožárních zařízení
(pravidelná roční kontrola) dle § 5 odst. 1 písm.

a) zákona č. 133/1985 Sb. v objektech ve
vlastnictví města Černošice“ ve složení: p. Kořínek, p. Jiránek, p. Votava a souhlasí s termínem
konání komise 31. 7. 2012 v 10.30;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému
řízení „Základní škola Černošice – rekonstrukce
školní kuchyně – II. etapa “ ve složení: p. Kořínek, p. Jiránek, p. Votava a souhlasí s termínem
konání komise 31. 7. 2012 v 11.00.

Z 57. jednání Rady města Černošice ze dne 6. 8. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o havárii míchadla
denitrifikace v ČOV a souhlasí s úhradou faktury PLUSS AQUA, s. r. o., za opravu míchadla
denitrifikace v ČOV 29.062 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o špatném stavu úseku kanalizace ve Střední ulici a souhlasí s opravou cca 50 m nevhodně uložené
splaškové kanalizace vč. přípojek s tím, že
veškeré zemní práce budou provedeny PSVS,
a. s., která provádí rekonstrukci Střední ulice
119.080,95 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o havárii vodovodní přípojky pro dům č. p. 2184 a souhlasí po
posouzení s návrhem AQUACONSULT, s. r. o.,
s úhradou platby za vodné v plné výši, neboť

voda byla dle měřidla prokazatelně odebrána,
a platbu stočného provést dle směrných čísel,
nebot‘ většina odebrané vody odtekla na pozemek, nikoliv do kanalizace;
• bere na vědomí žádost o vybudování zpevněného vjezdu na pozemky s RD č. p. 103 a 105
a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
50 % nákladů na provedení zpevněného vjezdu
ze zámkové dlažby k těmto RD v Komenského
ulici; dle schválené projektové dokumentace
bude vjezd upraven asfaltovým recyklátem;
• souhlasí s výběrem nabídky společnosti Český
Stavitel, a. s., na akci „Základní škola Černošice – rekonstrukce školní kuchyně – II. etapa“ za
650.892 Kč vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nabídky pana Zdeňka Kellera na akci „Revize elektrických zařízení a hromo-

svodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města
Černošice“ za cenu za jeden rok 124.836 Kč
vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nabídky společnosti H,
spol. s. r. o., na akci „Revize plynových zařízení a spalinových cest v objektech ve vlastnictví
města Černošice“ za 202.920 Kč vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nabídky pana Františka
Drože na akci „Revize protipožárních zařízení
(pravidelná roční kontrola) dle § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 133/1985 Sb. v objektech ve vlastnictví města Černošice“ za cenu za jeden rok
8.315 Kč bez DPH;
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 960 v Havlíčkově ulici
za předpokladu, že po dokončení prací budou
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z radnice
v rozsahu stavby provedeny všechny konstrukční vrstvy chodníku včetně povrchu z litého asfaltu v tl. 4 cm v celé šíři chodníku;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro parc. č. 1949 a 1950 ve Strakonické
ul.;
souhlasí s oddělením části pozemku parc.
č. 2797 a s následným scelením oddělené části s pozemkem parc. č. 2799 ve Slunečné ulici;
souhlasí s přístavbou a nástavbou chaty č. e.
810 v osadě Slunečná;
souhlasí se stavbou zahradního domku na
pozemku parc. č. 1673/4 v Javorové ulici za
podmínky, že nejprve budou sceleny pozemky
parc. č. 1673/4 a 1673/5;
souhlasí se stavbou RD na parc. č. 1682/166
v Jitřní ulici; s napojením pozemku na komunikaci; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku 40.000 Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu ve městě, neboť stavbou vzniká
jedna nová bytová jednotka;
nesouhlasí se stavbou plnostěnného uličního
oplocení parc. č. 622/1 v Karlštejnské ulici, neboť návrh není v souladu s územním plánem;
souhlasí s provedením vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 965 v Tyršově ulici;
souhlasí s oplocením pozemků parc.
č. 2756/24 a 2756/25 v ulici Pod Višňovkou;
souhlasí se stavbou kanalizační přípojky
k domu č. p. 608 v ulici Dr. Janského;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro chatu č. e. 199 v Topolské ulici;
souhlasí s výstavbou kopané studny na pozemku parc. č. 3848 v osadě Zátoka radosti;
bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. MF-52537/2012/12-122 vydané Ministerstvem financí na mimořádnou účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 10 mil. Kč určenou
na akci „Rekonstrukce ulic Domažlická, Rumunská, Střední, Husova, Pod Horkou a Riegrova v Černošicích“ a souhlasí s rozpočtovým
opatřením č. 39, kterým bude navýšen rozpočet
na § 2212 pol. 5171 o částku 10 mil. Kč; a doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí
dotace ve výši 10 mil. Kč a schválit rozpočtové
opatření č. 39;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., pro uložení plynárenského zařízení „STL plynovodní
přípojka pro č. par. 1943/1 v Černošicích“ na
pozemku parc. č. 1936 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 900 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o sml. bud. o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku
p. č. 980 (PK 646/1) v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč; na
pozemku parc. č. 4482/1 (PK 729/3) v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč; na pozemku p. č. 1936 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč.

• bere na vědomí rozpočtové opatření č. 41;
• nesouhlasí s umístěním dalších herních zařízení
dle loterijního zákona na území města Černošice.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o stanovení výše
odměny pro místní referendum a doporučuje
zastupitelstvu určit navržené výše odměny pro
členy komisí pro místní referendum;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 40;

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD – ÚSEK DOPRAVY
Rada města Černošice:
• souhlasí se zakoupením a umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ul. Karlštejnská (silnice
III. tř.) a na místní komunikaci ul. Riegrova;
• nesouhlasí s umístěním nové dodatkové tabulky s textem „zásobování 10–14 hod.“ v ul.

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného
Ministerstvem vnitra ČR; podání žádosti o vydání
nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
„Dům s pečovatelskou službou – nákup kotlů“
ve složení Mgr. Novotná, p. Strejček a p. Votava, náhradníci p. Gerstendörfer, Ing. Chauturová a p. Jiránek;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování
technické podpory programového vybavení
s OBIS, s. r. o.
ÚSEK PROVOZU
Rada města Černošice schvaluje vyřazení starého, nepotřebného, rozbitého a nekompatibilního majetku na pracovištích Černošice (celkem za
57.403,20 Kč) a Praha (celkem za 217.015,65
Kč).
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• 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; schvaluje rozpočtové
opatření č. 36;
• souhlasí s výpovědí Smlouvy o dílo a postoupení užívacích práv k sw ASPI firmě Wolters Kluwer
ČR, a. s.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí se zapůjčením dataprojektoru společnosti Parochiae, s. r. o., do 29. 8. 2012;
• souhlasí s vyplacením provozní zálohy na pouť
vedoucímu OŠKCR 85.000 Kč.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s objednávkou 48 tun posypové soli
od firmy NERO-DIA, s. r. o., za 2,65 Kč za kg
vč. DPH a vč. Dopravy;
• schvaluje návštěvní řád dětských hřišť; návštěvní řád sportoviště; návštěvní řád skateparku;
• souhlasí s opravou kabiny multikáry M 25 firmou Opravy motorových vozidel, p. Rada, Příčná 363, Řevnice za 68.500 Kč.

Karlštejnská (silnice III. tř.) pod křižovatkou ul.
Karlštejnská x ul. Ke Švarcavě z důvodu zachování bezpečné průjezdnosti v této lokalitě;
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách
užívání prostranství Sport parku Berounka s organizátorem pouťových atrakcí p. Janečkem na
dny 8.– 22. 8. 2012.
ODBOR DPS
Rada města Černošice:
• souhlasí s podáním žádosti o úhradu nákladů
za sociální pohřeb muže neznámé totožnosti
8.291 Kč;
• souhlasí s obsazením volné pracovní pozice
v odboru DPS od září 2012; s nákupem nového
vozidla pro odbor DPS a ukládá odboru DPS
vypsat výběrové řízení na nákup vozidla DACIA
VAN v maximální hodnotě 230.000 Kč.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice:
• trvá
na
svém
původním
rozhodnutí
č. R/52/2/2012 ze dne 25.6.2012, kterým
nebylo schváleno poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti přihlášky
vedené pod č.j. 20963/2012;
• neschvaluje žádost o snížení daně z nemovitosti – PID č. MUCEPOO2OCVK;
• odvolává člena komise sociální a pro péči o seniory p. Fiuráška k 31. 7. 2012.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• uděluje v souladu s ustanovením článku IX.
OZV č. 1/2009 výjimku z článku III. téže vyhlášky pro provoz předzahrádky restaurace Steak
bar dne 11. 8. 2012 do 1.30;
• souhlasí s objednáním ortofotomapy města
Černošice o rozměrech 2 x 2 m od Geosense,
s. r. o., v ceně 8.325 Kč bez DPH + plastové
lišty s horním uchycením v ceně 3.000 Kč.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s odkupem parc. č. 1129/2 o výměře 907 m2 a parc. č. 1163/2 o výměře 151
m2, oba v obci a k. ú. Černošice za cenu v rozmezí od 3.000 do 4.000 Kč/m2
• souhlasí s cenovou nabídkou CityPlan, s. r. o.,
na výkon autorského dozoru při akci „Rekonstrukce místních komunikací – I. etapa“ ve výši
500 Kč/hod. pro výkon TDI a 530 Kč/hod pro
technickou pomoc;
• souhlasí s cenovou nabídkou pana Lukáše na
opravu podlahy v knihovně za 49.500 Kč (neplátce DPH);
• souhlasí s cenovou nabídkou na úpravu zastávky SO 04 od prováděcí firmy Michal Velebil
IČO: 62986635 za 71.955,68 Kč bez DPH;
• souhlasí s doporučením výběrové komise a vybírá vítěznou firmu LAMINO Stolařské potřeby,
která dodá knihovní regály za 73.500 Kč bez
DPH;
• souhlasí s návrhem nových pravidel pro schvalování rozpočtových opatření a doporučuje je
zastupitelstvu města ke schválení;
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených vedoucí
finančního odboru.

z radnice

Z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 12. 7. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 17, 25,
31 a 33;
• souhlasí po projednání podle § 85, pís. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přijetím úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši
35.000.000 Kč na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací včetně souvisejících nákladů a schvaluje předložený návrh
Smlouvy o úvěru;
(pro: 14; proti: 3; zdržel se: 1)
• vyhlašuje místní referendum pro katastrální
území města Černošice na dny 12. a 13. října
2012 a souhlasí se zněním otázky k rozhodnutí v místním referendu:
,,Souhlasíte s tím, aby celé území, které je
k 27. 6. 2012 vymezeno pozemky parc. č. 3938,
3937, 3939/1, 3939/2, 3939/3, 3939/4,
3939/5, 3939/6, 3939/7, 3941, 3942, 3943,
3945/1, 4049/11, 4182/2, 4182/10, 4183/1,
4183/2, 4183/3, 4183/4, 4183/5, 4183/6,
4183/7, 4183/8, 4183/9, 4184/1, 4184/2,
4184/3, 4184/4, 4184/5, 4185, 4186/3,
4187, 4188/1, 4188/2, 4189, 6211/1, 6211/2,
6211/15, 4095, 4098/15, 4098/16, 4098/17,
4098/19, 4101/5, 4101/55, 4101/56, 4101/57,
4101/58, 4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4,
část pozemku parc. 4094/1 (zahrnující plochu
OS-2), 4101/7 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1),
4100/1 (zahrnující plochu DS), 4101/53 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1), 4098/20 (zahrnující plochu OS-2 a LR-1), 4098/1 (zahrnující plochu OS-2), 6211/34 (zahrnující plochu US-1
a US-2), 6177/1 (zahrnující plochu DS), 4181
(zahrnující plochu US-6 a ZN-2) a 4182/1 (zahrnující plochu US-6, ZN-2, TI/Z a DS), všechny
v k. ú. Černošice, bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou (§ 2 odst. 1 písm. j) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
kromě staveb dopravní a technické infrastruktury?; a dále konstatuje, že

•

•

•

•

•

- místní referendum je vyhlašováno z důvodu
zjištění názoru občanů města Černošice na
další rozšiřování zastavěnosti území města
- předpokládané náklady spojené s konáním
místního referenda jsou ve výši 100 000 Kč
- předpokládané náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu jsou ve výši
300.000 Kč
- náklady spojené s konáním místního referenda budou hrazeny z § 6409, pol. 5901
rozpočtu pro rok 2012 a náklady na realizaci
rozhodnutí přijatého v místním referendu budou hrazeny z rozpočtu pro rok 2013;
(pro: 12; proti: 6; zdržel se: 0)
schvaluje návrh darovací smlouvy na přijetí
daru – pozemku PK 664/6 o výměře 231 m2
v k. ú. Černošice (ul.Tyršova);
neschvaluje záměr darování nemovitého majetku – lávky přes řeku Berounku v prodloužení
Kazínské ulice městské části Praha – Lipence;
schvaluje záměr směny nemovitého majetku
– parc. č. 2738/5 o výměře 6 m2, 2751/5
o výměře 23 m2, 2751/4 o výměře 180 m2,
2750/3 o výměře 9 m2, 2750/2 o výměře
19 m2 a pozemku o výměře cca 6 m2, který
bude oddělen ze stávajícího pozemku parc.
č. 2750/4 o výměře 24 m2, všechny v k. ú.
Černošice;
schvaluje koupi staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury v Arbesově ulici
od společnosti Prague Hills, s. r. o., za 1 Kč
a uzavření Kupní smlouvy; darování pozemků
pod stavbou pozemní komunikace a chodníku
v Arbesově ulici od společnosti Prague Hills,
s. r. o., a uzavření Darovací smlouvy;
bere na vědomí, že využití stávající plochy
OS-1: Plocha občanského vybavení – sportu a rekreace s přípustným umístěním staveb a terénních úprav na pozemcích č. parc.
4098/23, 4098/31 a 4098/32 v k. ú. Černošice zůstane stejné a doporučuje tuto plochu ponechat v Návrhu 1. změny územního
plánu Černošice beze změny;

• bere na vědomí předložený návrh změny
vedení tunelového obchvatu silnice II/115,
který bude zařazen do plochy územní rezervy,
a doporučuje jeho zapracování do Návrhu 1.
změny územního plánu Černošice;
• bere na vědomí návrh na změnu územního
plánu v lokalitě bývalé školky v Husově ulici
a doporučuje jeho zapracování do Návrhu
1. změny územního plánu Černošice;
• bere na vědomí předložený návrh změny dopravní obslužnosti v lokalitě navrhované ulice
Mateřídoušková a doporučuje jeho zapracování do Návrhu 1. změny územního plánu
Černošice;
• bere na vědomí informaci F. Kořínka a Š. Hradilka o průběhu a výsledcích jednání o možném mimosoudním řešení nároků vůči městu
Černošice ve věci investic do infrastruktury
v lokalitě Lada – střed na základě smluv z roku
2001 a souhlasí s návrhem mimosoudního
způsobu řešení nároků vůči městu Černošice
a ukládá Radě města Černošice učinit veškeré potřebné kroky s cílem dosažení vyrovnání
vzájemných nároků mezi žalobci a městem
Černošice;
• ukládá starostovi města Mgr. Filipu Kořínkovi
předložit návrh novely místní vyhlášky, která by
omezila provozní dobu místních restauračních
zařízení v nočních hodinách.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva
a schůzí rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestocernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Proč tak zostra? Aneb Kostlivec se smlouvami na vodné a stočné
V průběhu července dostala řada z Vás
do schránky dopis od města a společnosti
Aquaconsult, která v Černošicích provozuje
vodovody a kanalizace. Obsahoval žádost
o podpis přiložené smlouvy a mimo jiné i vysvětlení, že odebírání a vypouštění vody bez
příslušné smlouvy by mohlo být kvalifikováno
jako přestupek a případné neuzavření smlouvy by mohlo vést k ukončení dodávky vody,
čemuž se samozřejmě chceme vyhnout. Ke
znění dopisu někteří občané vyslovili výhrady.
Mrzí mne, pokud průvodní dopis někomu
připadal nevhodný. Ostřejší znění mělo zdůraznit vážnost situace a pomoci k co nejrychlejší nápravě, a tím i náš městský rozpočet
ochránit od dalších nákladů.
Z našeho pohledu se jedná o dalšího nevítaného „kostlivce“ z předchozích let, objeveného teprve nedávno. V soudním sporu

o pohledávku za vodné ve výši 120 tisíc korun
se ukázalo, že město nemá s protistranou
(majitelem domu) uzavřenou smlouvu, a protistrana, ačkoliv vodu prokazatelně odebrala,
toho využila, protože tím pádem došlo k rychlejšímu promlčení nároku. Vodu městu uhradit
nemusí, navíc město odešlo od soudu s povinností uhradit soudní náklady cca 60 tisíc
korun.
Dříve byla voda dodávána a odváděna
a vodné a stočné fakturováno jen „ze zákona“, tj. bez smluv. Po změně zákona ale bylo
povinností města do 31. 12. 2003 (!) uzavřít
smlouvy se všemi odběrateli, což ale zjevně
nenastalo. Při kontrole letos v červnu jsme
zjistili, že zhruba 1/3 černošických domácností dodnes (10 let od platnosti zákona) podepsanou smlouvu nemá.
Samozřejmě tušíme, že většina dotčených

zřejmě nevěděla, že mají s městem něco v nepořádku, naopak vždy včas hradili faktury za
vodné a stočné, takže není na místě mluvit
o přestupcích či odpojování vody. Prosíme ale
opravdu naléhavě, abyste nám pomohli situaci co nejrychleji uvést do pořádku odesláním
podepsané smlouvy, pokud jste tak náhodou
ještě neučinili.
A na okraj – proč Vám smlouva nepřišla
předvyplněná, když Vám celé roky chodí faktury, takže systém Vás zná? Stávající informační systém to bohužel neumí, navíc mohou
být dílčí údaje neaktuální a mohly by mít vliv na
platnost smluv. Proto se zdálo vhodnější, aby
své identifikační údaje vyplnil každý majitel
nemovitosti sám (smlouva musí být uzavřena
s vlastníkem nemovitosti).
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Filip Kořínek
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Tříděním odpadu občané Černošic ušetřili 1.706.102 Kč

V roce 2011 bylo v celé České republice díky recyklaci papíru, plastů,
skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno
25,03  GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
280 000 domácností. Současně došlo ke snížení emisí o 1,03 mil. tun
CO2 ekvivalentu, což představuje zhruba 1 % celkových emisí skleníkových
plynů v ČR.

tříděný odpad (papír, plasty, sklo a nápojový karton). Díky jejich aktivnímu
využívání řadou občanů má systém významný přínos pro městský rozpočet.
V nedávné anketě na webu odpovědělo 61 % lidí, že svůj odpad důsledně
třídí. Naopak pětina lidí třídí jen částečně a pětina vůbec – tyto dvě skupiny
občanů by mohly pomoci nejen životnímu prostředí, ale také přímo finančně svému městu, pokud se do třídění také více zapojí.
Od kolektivního systému firmy EKO-KOM, a. s., jsme za tříděný odpad
za rok 2011 získali částku 1.278.208 Kč.
Za svoz těchto kontejnerů město zaplatilo svozové firmě Rumpold, s. r. o.,
částku 1.029.006 Kč. Kdyby toto množství odpadu skončilo v obyčejných
popelnicích, zaplatili bychom za jeho svoz dokonce 1.456.900 Kč.
Celkový finanční přínos třídění pro náš městský rozpočet tedy v roce
2011 činil 1.706.102 Kč.
Černošice získaly osvědčení o úspoře emisí díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů. Přispěli jsme tím ke zlepšení životního prostředí a snížení skleníkových plynů.
Úspora, kterou jsme dosáhli tříděním odpadu, představuje:
Emise CO2 ekv. – 508,319 t
Úspora energie: 12 714 097 MJ
Úspora finančních prostředků pro město Černošice: 1.706.102 Kč
Děkujeme, že třídíte!

Kolik ušetřily Černošice?
Na území města Černošice je rozmístěno 16 kontejnerových stání na

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2012
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne na těchto stanovištích ve dnech:
29. 9. od 8.00 do 12.00

n Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky)
n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

6. 10. od 8.00 do 12.00

n Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

13. 10. od 8.00 do 12.00

n Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

20. 10. od 8.00 do 12.00

n Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (v Kosině)

27. 10. od 8.00 do 12.00

n Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad
(zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se
sváží každé úterý z hnědých nádob určených na bioodpad nebo v biopytlích, které lze zakoupit
na MěÚ či v TS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.

Poplatky za odpad a za psa
Termín pro zaplacení druhé části poplatku
za likvidaci komunálního odpadu je do 30.
září, druhá část poplatku za psa je splatná
do 31. října. Tyto podzimní termíny se týkají pouze poplatníků, kteří při registraci poplatku zvolili
možnost hradit poplatek ve dvou splátkách. Prosíme, uhraďte tyto poplatky ve lhůtě splatnosti, jinak se vystavujete možnosti vyměření zvýšeného
poplatku (až na trojnásobek původní částky).
Pokud nechcete platit jednotlivý poplatek
ve dvou splátkách, ale naopak jednou částkou
v prvním termínu pro platby (jaro běžného roku),
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kontaktujte pí Ovečkovou, případně pí Vrátnou
na níže uvedených kontaktech. Platbu obou
poplatků (za psa a likvidaci odpadu) nelze z evidenčních důvodů sloučit pod jeden VS.
kontakty:
poplatek za likvidaci odpadu: pí Ovečková,
251 081 518, 251 081 527, dagmar.oveckova@
mestocernosice.cz
poplatek ze psů: pí Vrátná, 251 081 518,
251 081 527, martina.vratna@mestocernosice.cz
Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru

Filip Kořínek, Renata Petelíková

Červené kontejnery
Drobný elektroodpad do směsného komunálního odpadu nepatří
V červenci přibyly v našem městě dva kontejnery
červené barvy určené k zpětnému odběru baterií
a drobného elektrozařízení. První kontejner je umístěný v ulici Poštovní před budovou pošty a druhý
kontejner v ulici K Lesíku vedle školní jídelny.
Červené kontejnery usnadní občanům možnost
zbavit se nepotřebného drobného elektroodpadu,
který často končí ve směsném odpadu, kam však
nepatří. Chápeme, že občané nechtějí jezdit až na
sběrné místo, proto jsou červené kontejnery ideálním řešením. Občané, kteří budou ukládat vyřazená
elektrozařízení do červených kontejnerů, podpoří
životní prostředí tím, že výrobky budou recyklovány.
Zároveň město i občané ušetří úkony a náklady spojené se svozem, což je v období úspor a rozpočtových škrtů pozitivní.
Do červených kontejnerů patří:
• baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky apod.
Do červených kontejnerů nepatří:
• televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné
žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky apod.)
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb
FOTO: Dana Jakešová

-- Do červených kontejnerů patří baterie
a drobná elektrozařízení. --

z radnice

Komenského ulice dokončena
od ulice Pod Horkou k Vrážské. Tato dešťová
kanalizace je propojena s dalšími systémy pro
odvod dešťových vod ze všech přilehlých ulic.

FOTO: MěÚ Černošice

Kontejnery pro tříděný odpad
Před kostelem již nenajdete nevábně vypadající místo s kontejnery pro tříděný odpad.
V rámci rekonstrukce ulice jim bylo nalezeno
nové útočiště v křižovatce s ulicí Jižní, kde jsou
schovány v novém stanovišti tvořeném zídkami
z pohledových tvárnic.

-- Žulová dlažba dodala staré návsi příjemnou atmosféru. --

Důstojnému řešení přispěla žulová dlažba a její
výškové oddělení před vjezdy na starou náves,
posun vozovky dále od kostela a v ulici Jižní dále
od pomníku. Tím došlo ke zvětšení shromažďovacího prostoru u kostela a vznikl nový prostor
okolo pomníku, který bude možné využít k pořádání kulturních akcí.
Nový a širší chodník až ke škole
Součástí rekonstrukce Komenského ulice
byla i výstavba nového chodníku. V celé ulici
byla na chodník použita tzv. dekorativní „historizující“ betonová dlažba, stejná jako v centru
města. Chodník byl oproti původnímu rozšířen. Oproti původnímu byl vyrovnán i v místech
vchodů a vjezdů na přilehlé pozemky tak, aby
ho chodci mohli pohodlně využívat a nechodili

po silnici, jak je tomu v Černošicích nelibým zvykem. Vznikly i nové, bezbariérové a osvětlené
přechody pro chodce, které jsou pro bezpečnost chodců neméně důležité.
Nový vodovod a dešťová kanalizace
Od ulice Na Poustkách až k původnímu prvnímu domu v Černošicích – č. p. 1 v Jansově ulici
byl současně s rekonstrukcí ulice Komenského proveden nový vodovodní řad vč. přípojek
do jednotlivých nemovitostí. Ten původní byl již
v tak špatném stavu, že by rekonstrukci ulice
nepřežil. V rámci jiné stavební akce byl navíc
nový vodovod protažen až k ulici Nad Statkem.
Zároveň byla dokončena i výstavba nové dešťové kanalizace od ulice Na Poustkách po křižovatku s ulicí Jansova a dále i ve spodním úseku

Nové veřejné osvětlení
S rekonstrukcí ulice Komenského se podařilo zkoordinovat i další stavební akce. Pokládku
zemních kabelových rozvodů pro veřejné osvětlení vč. zinkovaných stožárů s moderními svítidly, které investovalo město z vlastních zdrojů.
Rovněž se podařilo dohodnout se společností
ČEZ Distribuce urychlené zahájení jejich stavební akce plánované původně až na podzim
letošního roku. V celé ulici byly tak současně
položeny nové zemní elektrické rozvody nízkého napětí.
Kdy zmizí staré sloupy?
Vzhledem k velmi dlouhým lhůtám pro odstávku dodávky elektrické energie společností ČEZ
Distribuce byl uvedenou společností povolen
první termín vypnutí proudu až v polovině října
a poslední začátkem listopadu. Teprve v tyto
termíny může dojít k přepojení starých vrchních
rozvodů na nové zemní a poté k odstranění
starých sloupů i původního vrchního vedení.
Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být na
celkem 6 místech, kde jsou připraveny kabelové spojky, dodlážděn chodník, a proto budou
nějaký čas novou ulici hyzdit staré sloupy.
Jiří Jiránek,
vedoucí odboru investic a správy majetku

Nový chodník v křižovatce ulic K Lesíku a Školní
Po letech se podařilo dohodnout se soukromými
vlastníky pozemků pod křižovatkou ulic K Lesíku
a Školní a vybudovat v těchto místech chybějící
chodník pro spojení pěších tras vedoucích k základní škole. Dosud v tomto frekventovaném úseku chodily děti po silnici. Stavbu realizovala firma
IPOSS Bohemia, a. s., která ve výběrovém řízení
předložila nejvýhodnější nabídku. V křižovatce
byl proveden chodník se zábradlím a novým přechodem pro chodce s bezbariérovou úpravou.
Rovněž byl snížen obrubník u stávajícího přechodu pro chodce od služebny městské policie tak,
aby celá tato pěší trasa byla bezbariérová. Tento
kousek chodníku město vyjde na 143.995 Kč.
Osvětlený přechod u nádraží
V místech podchodu železniční tratě v ulici
Dr. Janského navrhlo město upravit vozovku
tak, aby se její průjezdný profil zúžil, a v tomto
místě vytvořit nový chodník, který je v současné době přerušen podchodem. Zároveň s touto
úpravou byl navržen i přechod pro chodce ústící
k ulici Zdeňka Škvora, kudy chodí mnoho dětí
cestou přes pole do školy. Bohužel s navrženým
řešením nesouhlasila Policie ČR – dopravní inspektorát. Nepomohlo ani několik jednání a pře-

svědčování zástupce policie o nutnosti realizace
navržené úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců, kteří v tomto úseku chodí po silnici.
Jedinou úpravou, která byla ze strany policie
akceptovatelná, byla realizace standardního
osvětleného přechodu pro chodce bez úprav
vozovky. Město tedy přistoupilo alespoň k tomuto řešení. Ve výběrovém řízení předložila nejlev-

nější nabídku společnost IPOSS Bohemia, a. s.
Osvětlený přechod pro chodce s nástupním
chodníkem město vyjde na 59.715 Kč za osvětlení a 44.731 Kč za přechod.
Tyto dvě menší stavební akce výrazně přispějí
ke zvýšení bezpečnosti, zejména dětí navštěvujících základní školu.
Jiří Jiránek
FOTO: MěÚ Černošice

-- Děti se nyní dostanou až ke škole bezpečně po chodníku. -13

z radnice

Co „vyplulo na povrch“ při rekonstrukcích ulic
Kromě všudypřítomné zeleně, s kterou svádí boj naše technické služby, se největší
bitva odehrávala v našich ulicích. „Velký třesk“, jak rekonstrukci několika komunikací
nazýváme, probíhá.
FOTO: MěÚ Černošice

-- V Havlíčkově ulici byl původní asfalt nalepen na tenké vrstvě penetrací prolitého kamení. --

Dokončena je rekonstrukce v ulicích Tyršova,
Havlíčkova, Nerudova, Domažlická, Karlická,
Jihlavská, Střední, Pod Horkou a Komenského.
Ne vše ale bylo tak jednoduché, jak se předpokládalo. Na povrch vypluly nevídané anomálie.
Nedostatečná tloušťka asfaltu
Většina z dosud rekonstruovaných ulic měla
nedostatečnou tloušťku asfaltových vrstev, která
byla navíc namísto štěrkových vrstev položena
jen na obyčejné zemině. Je k údivu, že takto nekvalitní asfalt do dnešního dne přežil, i když byl
poznamenán četnými propadlinami.
Nejhorší situace byla v ulici Pod Horkou. Nejen, že asfalt byl položen „na hlíně“ a jeho tloušťka byla od 2 do 5 cm, ale v některých místech
bylo podloží silně podmáčené. Tady se proto rekonstrukce prodražila, neboť kromě předpokládaného frézování a následného vybourání starého a položení nového asfaltu se muselo sanovat
celé podloží, provést odvodnění pláně pomocí
drenáže a realizovat kompletně nové konstrukční
vrstvy.
O mnoho lepší nebyla situace ani v Havlíčkově ulici, kde byl asfalt nalepen na tenké vrstvě
penetrací prolitého kamení. Bylo tady nutné udělat nové konstrukční vrstvy a sanovat podélnou
rýhu, ve které bylo před lety uloženo plynové potrubí a která nebyla dostatečně zhutněná.
Ani v ulici Nerudova a části ulice Střední neměly asfaltové vrstvy dostatečnou tloušťku, která by
šla jen sfrézovat a provést novou obrusnou vrstvu. U těchto dvou ulic, které nevykazovaly velké
množství propadlin, bylo možné naštěstí zvolit
jiný technologický postup rekonstrukce. Nebylo
provedeno původně navrhované plošné odfrézování, ale jen sanace podloží v místech propadlin
a výtluků a po jejich dorovnání byly zhotoveny
klasické asfaltové vrstvy, neboť to výškové řešení
ulic umožnilo.
Zaasfaltované vpusti kanalizace
V několika dosud rekonstruovaných ulicích se
po odkrytí asfaltu ukázalo, že pod ním byly ukryty
vpusti dešťové i splaškové kanalizace a někde
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i uzávěry vody. Příkladem za všechny byla Havlíčkova ulice, kde byly kromě dvou zaasfaltovány
všechny vpusti dešťové kanalizace. Kam tedy
celé ty roky odtékala dešťová voda? Zřejmě do
podloží, a proto byl stav komunikací tak hrozivý.
Anomálie ze všech největší se však ukrývala
v křižovatce ulic Havlíčkova a Jiráskova. Robot
vybavený kamerou, který kontroloval stav stávající dešťové kanalizace v Havlíčkově ulici, o níž
vlastně nikdo ani nevěděl, neboť vpusti do ní byly
dokonale zamaskovány asfaltem, skončil svoji
cestu právě pod touto křižovatkou. Pohled, který
se nám ze záznamu naskytl, byl nevídaný a ukazuje na to, jak se před lety stavělo.
Při pokládce splaškové kanalizace někdy v 90.
letech minulého století si stavbaři zřejmě nevšimli, že v ulici je položena také kanalizace dešťová.
Když pokládali kanalizační trubky pro splaškovou
kanalizaci ve zmiňované křižovatce, dostali se
s nimi do stejné výšky, v jaké vedla dešťová kanalizace. Tuto kolizi vyřešili po svém. Navrtali díru
do dešťové kanalizace a do ní prostrčili trubku té
splaškové. Zřejmě ti samí stavbaři věděli, proč
zaasfaltovali všechny vpusti od dešťové kanaliza-

ce, jinak by byl v křižovatce již dávno rybník. Jak
od sebe nyní výškově obě kanalizace oddělit?
Vznikla přes 4 m hluboká a 4 m široká šachta, ve
které bylo trubní vedení upraveno. Bylo to technologicky složité, ale také to nebylo zadarmo.
Jen šachta vyšla na 180 tisíc Kč.
Obdobný problém, ale v menším, byl objeven
v křižovatce ulic Nerudova a Jiráskova. Tam se
zase firmě pokládající před lety sdělovací kabely
nechtělo obcházet trasu dešťové kanalizace, tak
jí rovněž provrtali a přímo do ní položili své kabely. Kupodivu i zde byly pro jistotu všechny vpusti
do kanalizace schované pod asfaltem.
Velký třesk pokračuje i na podzim
Také obyvatelé ulic Husova, Větrná, Jansova,
V Kosině, Riegrova, Na Poustkách, Klatovská,
Gogolova a Rumunská se ještě letos dočkají
nové komunikace před svým domem. Během
září proběhne výběr stavební firmy také na realizace ulic V Mýtě a Berounská. Předpokládané
termíny zahájení a dokončení jednotlivých ulic
se mohou měnit. Doporučujeme všem, aby
sledovali městský web, kde uveřejňujeme pravidelné informace o rekonstrukci jednotlivých ulic
i o omezení, která jsou s tím spojena.
Chcete mít vydlážděný vjezd k domu?
Ve většině případů jsou vjezdy a vchody
k jednotlivým nemovitostem upraveny asfaltovým recyklátem. Výjimku tvoří pouze ty vjezdy,
které si vlastníci domů sami na své náklady již
vydláždili.
Tyto vjezdy, které zpravidla doznávají kvůli
nové silnici úprav, město zachovává či upravuje dlažbou. Pokud byste i vy chtěli mít namísto recyklátu vydlážděný vjezd ke svému
domu, je to po dohodě s odborem investic
a správy majetku možné v případě, že byste
si dlažbu pořídili sami, neboť náklady na ni
nejsou v rámci rekonstrukcí komunikací plánovány.
Pokud byste tedy měli o toto řešení zájem,
obraťte se na nás s konkrétním návrhem.
A co bude v příštích letech?
O tom, zda se bude v příštích letech pokračovat s rekonstrukcí komunikací, bude rozhodovat
jedno z podzimních zastupitelstev.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

FOTO: MěÚ Černošice

-- Při rekonstrukcích se objevilo nejedno „překvapení“
jako třeba dešťová a splašková kanalizace v jedné výšce. --

z radnice

Přístavba školní kuchyně
V polovině srpna byla zahájena II. etapa rekonstrukce kuchyně základní školy Černošice-Mokropsy. Tato úprava souvisí se zvětšením kapacity školní kuchyně – podmínka
KHS Středočeského kraje pro dovoz jídel do
nové MŠ Pod Ptáčnicí.
Tuto veřejnou zakázku vyhrála firma Český
stavitel, s. r. o., z Olomouce, která předložila
ve výběrovém řízení nejnižší nabídku. Nabízená
cena za realizaci přístavby byla 650.892 Kč.
Stavba měla být dokončena do poloviny září.
Bohužel vybraná firma se ukázala jako velmi
nesolidní a dopustila se několika porušení

uzavřené smlouvy, a to již na samém začátku
stavby. Podle projektu měla totiž provést výkop pro základy do nezámrzné hloubky 1,0 m
a město je prostřednictvím svého technického
dozoru mělo před zabetonováním schválit. To
se bohužel i přes několikáté upozornění nestalo a základové pasy vč. základové desky
byly zality betonem. Podle všeho nebyly základy provedeny v předepsané hloubce, a protože vybraná firma porušila smlouvu, nechalo
město provést sondy, kterými bylo pochybení
firmy dokázáno. Firma Český stavitel, s. r. o.,
však odmítla toto své pochybení napravit.

Tím došlo k zásadnímu porušení smluvních
podmínek a město bylo nuceno s okamžitou
platností smlouvu vypovědět. Následně jsme
tedy museli oslovit firmu, která skončila ve výběrovém řízení jako druhá v pořadí. Je to firma
Klempík z Prahy 5.
Vhledem k těmto nemilým skutečnostem
se termín dokončení přístavby protáhne. Pro
město je to po mnoha letech první špatná
zkušenost se stavební firmou. Doufejme, že
je to na dlouhý čas také špatná zkušenost
poslední.
Jiří Jiránek

Čeká nás první místní referendum
Názory zastupitelů
Téma: „místní referendum k otázce zastavení rozšiřování zastavitelného území Černošic“ – viz str. 1, kde je plné znění referendové otázky
pokračování ze str. 1
2. B
 ude výsledek referenda právně závazný do budoucna?
Zákon jasně stanoví podmínky, za kterých
je výsledek místního referenda závazný: pokud
se jej zúčastní alespoň 35 % oprávněných voličů a současně pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících, alespoň ale 25 %
oprávněných voličů.
Tato zákonem definovaná „závaznost“
znamená, že zastupitelstvo bude muset při
schvalování změn v územním plánu výsledek
referenda respektovat, tj. v případě kladné
odpovědi v referendu nepovolit výstavbu na
žádném z dotčených pozemků. Pokud v budoucnosti nastane potřeba výstavbu v konkrétní lokalitě povolit, bude to možné pouze na
základě výsledku nového místního referenda
k této věci. Tak to považuji i za spravedlivé –
bude záležet opět na vůli občanů/voličů.
3. Z
 asahujeme neoprávněně do vlastnických práv?
Někteří majitelé dotčených pozemků namítají, že místním referendem neoprávněně
zasahujeme do jejich vlastnických práv v tom
smyslu, že jejich právo žádat o změnu územního plánu je omezeno. K této otázce je nutné
zdůraznit, že na dotčených pozemcích výstavba dnes povolena není a na změnu louky
nebo lesa na stavební parcely neexistuje žádný právní ani morální nárok. Naopak městská
samospráva má díky institutu územního plánu,
a v naší situaci i institutu místního referenda,
právo ponechat louku loukou a les lesem.
Vlastníci pozemků budou moci kdykoliv po
konání místního referenda požádat o změnu
územního plánu na svých pozemcích, stejně
jako to mohou udělat dnes, zastupitelstvo by

však před případnou změnou muselo vyhlásit
nové místní referendum.
Závěrem ještě můj osobní pohled k celé
věci: zkušenosti ze schvalování územního plánu (nejenom) v Černošicích ukazují, že řada
změn je schválena velmi těsnou většinou a že
dané změny by v předcházejícím nebo následujícím volebním období podporu nenalezly.
Jako příklad lze uvést lokalitu Na Koutech (louka za železářstvím U Koníčků směrem k lesu),
která je bohužel nevratně určena k zastavění.
Zásadní parametry územního plánu by podle
mého názoru měly přetrvávat více než jedno
volební období a k jejich schválení je místní
referendum ideálním nástrojem. Proto jsem
místní referendum k této věci inicioval a věřím,
že jeho konání bude pro dlouhodobý rozvoj
Černošic prospěšné. Pro jistotu dodávám, že
sám do volební urny rozhodně vhodím lístek
s vyznačeným „ANO“.

● David Otava

(Nezávislí pro Černošice)
Referendum k otázce rozšiřování zastavitelného území Černošic
Nesouhlasím s referendem k otázce rozšiřování zastavitelného území Černošic. Přestože se
plně ztotožňuji s obecně převládajícím (doufejme) názorem, že by se nemělo rozšiřovat
zastavitelné území obce nad rámec současného územního plánu, nepovažuji místní referendum za vhodný nástroj k tomu, abychom se
přesvědčili o veřejném mínění anebo abychom
právě na základě výsledků referenda trvale zakonzervovali podobu územního plánu.
Jsme zastupitelská demokracie, ve které
lidé volí své zastupitele podle jejich postojů
a volebních programů. Pokud občané volili
programy slibující nerozšiřování zastavitelného území, tak proč se tedy znovu ptát občanů
uprostřed volebního období, jestli si to náhodou nerozmysleli? Potřebujeme dodat kuráž?
A pokud se chceme občanů ptát na jejich
názor, tak proč ne anketou, ale právě referendem? Jde opravdu o deklarované „zjišťování
názoru občanů“ („místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů měs-

ta Černošice na další rozšiřování zástavby“),
nebo spíše o získání podpory k dlouhodobému zafixování územního plánu v dotčených
oblastech? Takový výsledek by se mi líbil, ale
ne touto formou.
Pokud místní referendum k této otázce dopadne podle očekávání, pak jeho výsledek ve
střednědobém horizontu nic nezmění. Není mi
ale úplně jasné, co se bude dít, pokud referendum nebude platné (při malé účasti oprávněných voličů) nebo pokud se voliči vysloví
pro „NE“ (chci, aby se na těchto pozemcích
mohlo v budoucnu stavět). Nestane se nic?
Nebo budeme měnit územní plán v souladu
s výsledkem referenda?
Také se mi vůbec nelíbí fakt, že se jedná
o referendum na dobu neurčitou. Pokud nám
lidé projevili důvěru a máme mandát na toto
volební období, tak proč dělat referendum na
dobu neurčitou?
A úplně na závěr – nejsem si jistý závazností výsledku místního referenda (občané sice
mohou ovlivnit územní plán institutem místního
referenda, avšak jen do chvíle, kdy je územní
plán schválen).

● Michal Strejček

(Volba pro město)
Z vůle lidu
31. 5. 2012 schválilo zastupitelstvo města
(počtem hlasů 11 pro, 7 proti, 1 se zdržel)
záměr vyhlášení místního referenda o otázce
zastavitelnosti okrajových území Černošic.
12. 7. 2012 vyhlásilo zastupitelstvo města
(počtem hlasů 12 pro, 6 proti, 0 se zdržel)
místní referendum pro katastrální území města
Černošice na dny 12. a 13. října 2012 a zároveň schválilo toto znění otázky k místnímu
referendu:
„Souhlasíte s tím, aby celé území, které
je k 27. 6. 2012 vymezeno pozemky parc.
č. 3938, 3937, 3939/1, 3939/2, 3939/3,
3939/4, 3939/5, 3939/6, 3939/7, 3941,
3942, 3943, 3945/1, 4049/11, 4182/2,
4182/10, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4183/4,
4183/5, 4183/6, 4183/7, 4183/8, 4183/9,
4184/1, 4184/2, 4184/3, 4184/4, 4184/5,
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4185, 4186/3, 4187, 4188/1, 4188/2, 4189,
6211/1, 6211/2, 6211/15, 4095, 4098/15,
4098/16, 4098/17, 4098/19, 4101/5,
4101/55, 4101/56, 4101/57, 4101/58,
4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4, část pozemku parc. 4094/1 (zahrnující plochu OS2), 4101/7 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1),
4100/1 (zahrnující plochu DS), 4101/53 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1), 4098/20 (zahrnující plochu OS-2 a LR-1), 4098/1 (zahrnující plochu OS-2), 6211/34 (zahrnující plochu
US-1 a US-2), 6177/1 (zahrnující plochu
DS), 4181 (zahrnující plochu US-6 a ZN-2)
a 4182/1 (zahrnující plochu US-6, ZN-2, TI/Z
a DS) bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou (§ 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů), kromě staveb
dopravní a technické infrastruktury?“
Pominu-li komplikovanost položené otázky,
jejíž faktické obsahové rozluštění může pro
někoho znamenat až několik hodin studia katastrálních map, pak hlavní problém konaného referenda spatřuji především ve způsobu
jeho použití v procesu pořizované změny ÚP.
Ze strany vedení města, které návrh na konání referenda podalo, je jistě legitimní zvolit
koncept pořizování změny ÚP. Na tom by samo
o sobě nebylo nic špatného. Nicméně, a nutno objektivně podotknout, že vedení města si
to uvědomuje, zakomponování konceptu tzv.
přímé demokracie do standardního, zákonem
definovaného schvalovacího procesu, má svá
úskalí. Úskalí, která mě vedla k rozhodnutí,
hlasovat proti vyhlášení místního referenda ve
věci změny ÚP.
Pokud totiž bude výsledek referenda platný,
pak, jak tvrdí předkladatel návrhu, je závazný
nejenom pro funkční období tohoto zastupitelstva a tuto změnu ÚP, ale také pro všechna
zastupitelstva další a pro všechny další změny
ÚP, a to přesně do doby, než bude v té samé
věci opět vyvoláno místní referendum a občané v něm vyjádří opačný názor. Nejenom, že
takový vývoj považuji za iluzorní a z právního
hlediska sporný, ale zejména považuji tento
postup za zcela neadekvátní snahu zasahovat do práv všech dalších volených zástupců
města a především do práv vlastníků dotčených pozemků, která jsou jim dána zákonem
o územním plánování a stavebním řádu.
Tento zákon ve standardním procesu
schvalování totiž umožňuje všem vlastníkům
nemovitostí, dotčených změnou ÚP, podat
námitky a vyjádření k připravované změně,
se kterými je pořizovatel změny povinen se
fakticky vypořádat. Pokud však referendem
předem rozhodneme o tom, jak bude ÚP vypadat, de facto tím rozdělíme obec na ty, kteří
mají právo se ke změně ÚP vyjádřit, a na ty,
kteří toto právo mít nebudou. To považuji za
nepřijatelné. Zjednodušeně řečeno, několik
tisíc vlastníků pozemků je takto vypsaným referendem postaveno proti cca 20, kteří nemají
jinou možnost bránit svá práva, než opět ve
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výše uvedeném referendu svým jediným hlasem. Z poměru sil je zřejmé, jakou asi mají
šanci na úspěch. Tato zjevná nerovnoprávnost
před zákonem, která by nastala v případě, že
referendum bude platné a pro zastupitelstvo
závazné, je také hlavní důvod, proč jsem proti
konání referenda ve věci změny ÚP a věřím, že
my všichni, kteří zde vlastníme nějakou nemovitost, si včas uvědomíme, že jsme na jedné
lodi a házet některé spoluobčany přes palubu
se v demokratické společnosti nejenom nesluší, ale především je to ohrožení základních
práv našich vlastních. Věřím, že ta malá, ale
nikoliv bezvýznamná mezera mezi písmenem
„Z“ a slovem „vůle“ v nadpisu tohoto článku
bude zachována stejně tak, jako jistota, že
i menšina bude mít vždy stejné šance a především práva jako většina. To je jedním ze základních principů demokracie a vpravdě dělítkem mezi demokracií a populismem, jenž, jak
víme z vlastní historické zkušenosti, nakonec
vždy vede k totalitě.
Závěrem si dovoluji podotknout, že nemám
a nikdy v minulosti jsem neměl žádný osobní zájem na změnách ÚP a prohlašuji, že ve
standardním procesu schvalování probíhající
změny ÚP nebudu hlasovat pro další rozšíření
zástavby nad rámec platného územního plánu,
pokud by něco takového bylo navrženo.
Vše ostatní je již jen a jen na vašem rozhodnutí. Přeji správnou volbu.

● Filip Kořínek

(Věci černošické)
Proč jsme navrhli referendum o zastavitelnosti?
Stručně – chceme zajistit, aby poslední
volné plochy kolem města zůstaly zelené i do
budoucna, bez hrozby jejich náhlé změny na
stavební parcely pouhým rozhodnutím některého příštího zastupitelstva.
Část lidí mohl návrh referenda překvapit,
protože rozšiřování zástavby naštěstí už dnes
není aktuálním tématem – panuje asi značná
shoda, že jej nechceme... Jenže shoda možná byla mezi většinou občanů už dříve, i přesto
zastupitelstvo v roce 2006 krátce před volbami změnilo územní plán, kterým zastavitelná
území výrazně rozšířilo (návrh prošel o jediný
hlas zastupitele, který přitom byl v konfliktu
zájmů).
Upřesním, že zhruba polovina zatím volného prostoru na Vráži mezi stávající zástavbou
a lesem již nezvratně bude zastavěna – referendum se týká jen té druhé části, kterou
územní plán z roku 2006 ponechal jako nezastavitelnou. Rádi bychom, aby to tak zůstalo léta dopředu nebo navždy. Považujeme za
potřebné a normální, když ve městech a okolo
nich jsou volné zelené plochy – Černošice takových mají bohužel minimum – a je klíčové
ty poslední zachovat. Navíc dnešní technická
infrastruktura (ulice, vodovody, kanalizace,
čistírna) a občanská vybavenost města (školy
a školky, domov pro seniory apod.) již další zatížení nesnesou.

Ačkoliv tedy rozšíření zástavby dnes nikdo
nenavrhuje, zachování dnešního stavu je pro
nás natolik důležité, že považujeme za správné toto strategické rozhodnutí stvrdit referendem. Pokud bude z našeho pohledu úspěšné
a potvrdí nezastavitelnost, nepůjde to v budoucnosti změnit jinak, než dalším referendem na stejné téma … Pokud bude pro město důležité zástavbu povolit a občané o tom
budou přesvědčeni, půjde to. Ale bez svolení
občanů nikoliv, a tak to je přece v pořádku.
Na možné výtky některých odpůrců referenda, např. že máme zastupitelskou demokracii,
tak ať rozhoduje zastupitelstvo a nezbavuje se
své odpovědnosti přenesením do referenda,
snad stačí jen konstatovat, že stejné zákony
také zřídily institut referenda, čili je přirozenou
součástí systému. Není logické v jedné věci
se na zákon odvolávat, ve druhé jej odmítat.
Skutečnost, že lze referendum použít na otázku územního plánu, jsme si samozřejmě předem také náležitě prověřili. Zachování volných
ploch kolem města je důležitější než tyto politologické diskuse.
Dovoluji si občany Černošic tímto požádat,
aby se ke krajským volbám, a tím i k referendu, dostavili a zodpovědně rozhodli o strategicky důležité otázce zachování stávajících
hranic zastavěného území.

● Karel Müller

(Věci černošické)
Referendum považuji za logický krok vzhledem k nekontrolovanému rozrůstání obce
po roce 89. Jde především o reakci na polistopadovou zkušenost, že zastupitelstvo ani
rada města nebyly sto tomuto neblahému vývoji dostatečně účinně bránit. Do jisté doby
nejspíš nebylo rozrůstání obce v rozporu se
zájmy většiny obyvatel a mělo jistě i pozitivní
vliv na rozvoj služeb a podnikatelského prostředí. Jsem však přesvědčen o tom, že v určitém okamžiku se rozrůstání Černošic dostalo do konfliktu s veřejným zájmem. Především
kvůli nedostatečné infrastrukturní a občanské
vybavenosti, ale také kvůli úbytku volného
prostoru a zastavěnosti krajiny. Kvalita života
v naší obci se v důsledku živelné zástavby
zhoršila. Otázka referenda byla opakovaně
diskutována na řadě formálních i neformálních fór. Hlavním argumentům odpůrců referenda rozumím, ale osobně je nepovažuji za
tak závažné, aby převážily nad pozitivy. Z řad
kritiků referenda opakovaně zaznívaly mimo
jiné argumenty o neliberálnosti a pokrytectví
tohoto kroku a také kritika definitivy případného rozhodnutí. Argument, že rozhodnutí
většiny obyvatel by nemělo omezovat právo
vlastníků pozemků – které jsou za vnějšími
hranicemi obce – na svobodné nakládání
s jejich majetkem a že každý si přece postavil
a teď chce to samé odepřít ostatním, považuji
za příliš ideologický a mimo realitu. Argument
by platil pouze při předpokladu neomezenosti
zdrojů, mezi které krajina rozhodně nepatří.
Také obavu z definitivnosti rozhodnutí nevní-

z radnice
mám jako problém. Spíše naopak. Rozhodnutí bude možné zvrátit opět jen případným
referendem, což zaručí, že každé další rozrůstání obce bude v souladu se zájmem (veřejným) většiny. Především však potřebnost
referenda, jak jsem již poznamenal, vnímám
jako reakci na skutečnost, že polistopadové
reprezentace města opakovaně selhávaly
při územním plánování naší obce a nebyly
schopny účinně bránit nekontrolovanému zastavování krajiny. Kdo jiný by měl rozhodnout
o rozlehlosti a charakteru své obce než její
občané? Chceme žít ve svérázném městě
s množstvím veřejných služeb a prostoru, či
v residenční příměstské aglomeraci s pravidelnou dopravní zácpou?

● Veronika Goldová

(ODS)
Dne 12. července 2012 se konalo zatím poslední zasedání zastupitelstva, na němž byl
mimo jiné schválen záměr vyhlásit referendum k otázce zastavitelnosti dosud nezastavitelného území Černošic. Nebudu přepisovat
otázku, jež by měla být v rámci referenda položena – to bych totiž pravděpodobně zcela
vyčerpala prostor daný mi redakcí IL k vyjádření názoru k této otázce. Pro úplnost bych
ještě musela přiložit plánek, to už bych asi zaplnila stránku celou, nikoliv jen poskytnutou
polovinu. Otázka, jež by měla být občanům
položena je nejen dlouhá svým textem, ale
též komplikovaná k rozklíčování. Pokud bych
měla zestručnit, o čem mají občané v referendu rozhodnout, pak o tom, zda chtějí „zmrazit“
stávající stav ploch, jež jsou v Černošicích zastavěny či určeny k zastavění, a to na neomezenou dobu.
Já jsem hlasovala proti záměru předmětné
referendum vyhlásit, a to hned z několika důvodů.
Předně, žádná změna územního plánu, jež
by rozšiřovala množství zastavitelných ploch
v Černošicích, opravdu není na pořadu dne.
Pokud je mi známo, nikdo nechce takové
změny iniciovat a já jsem si jistá, že tento návrh by neměl šanci na úspěch. Já bych (shodně jako snad všichni zastupitelé – předjímámli jejich rozhodnutí) hlasovala proti. Není tedy
žádný důvod k panice, že dojde k masivnímu
rozšiřování zastavitelných ploch, jemuž je třeba promptně zabránit referendem. Z tohoto
důvodu považuji konání referenda za naprosto zbytečné, a to též i s ohledem na předpokládané náklady na jeho realizaci.
Dále mne doslova děsí časová neomezenost referendem přijatého rozhodnutí, bude-li výsledek referenda „ANO“, tj. zmražení
stávajícího stavu navždy. Zvrátit takto přijaté
rozhodnutí by bylo možné jen konáním dalšího referenda. Pokud by předmětná otázka
obsahovala nějaké časové omezení, tj. např.
na 5 nebo 10, klidně i 15 či 20 let, pak bych
s ní takový problém neměla. Ale potencionálně navždy?!
Snad nikdo nemůže se znalostí místních

poměrů předpokládat, že by se občané vyslovili pro „NE“, rozhodně ne za stávajícího stavu. Jak ale budou Černošice vypadat za 15,
20, 30 nebo 40 let? Není vyloučeno, že za
15, 20, 30 nebo 40 let by Černošicím nějaké to rozšíření slušelo. Třeba by nás potěšilo,
kdyby naše děti nebo vnoučata bydlela v Černošicích se svými rodinami stejně jako my.
Pokud ale z referenda vzejde „ANO“, a ono
vzejde, pak bez ohledu na budoucí stav Černošic „poženeme“ naše potomky za město
a potencionální nové občany do něj nepustíme. Argumentace, že „ANO“ lze přece zvrátit
novým referendem, pokud v novém referendu
občané změnu zastavitelnosti připustí, je hodně alibistická. Pochybuji.
Jsem pro to, aby bylo o otázkách týkajících
se územního plánu rozhodováno standardním
způsobem, tj. aby zůstalo v pravomoci zastupitelstva, a to za pečlivého posouzení každého jednotlivého případu. Jsem pro zachování
práva vlastníků pozemků změnu územního
plánu iniciovat standardní cestou, nikoliv tím,
že budou obcházet Černošice s peticí za vyhlášení referenda.
Konání referenda k otázkám územního
plánu je navíc pole neorané. Ústavní soud
České republiky sice svým nálezem sp. zn.
I. ŮS101/5 ze dne 13. března 2007 připustil možnost vyhlášení místního referenda
o otázkách týkajících se územního plánu, ale
nevyjádřil se k formulaci otázek. Není tedy vyloučeno, že právě ta naše otázka je položena
nevhodně a že by ji někdo napadl správní žalobou, příslušný soud by dal žalobci za pravdu
a celé slavné referendum by skončilo jak fiasko, a to včetně naprosto vyhozených nákladů na jeho realizaci. Tak to zkusíme? Trochu
drahá zkouška.
Doufám, že k realizaci referenda nakonec
nedojde. Pokud se tak stane, pak doufám, že
jsem se ve všech zmíněných výtkách mýlila.

● Šimon Hradilek

(Nezávislí pro Černošice)
Pokud jde o v referendu položenou otázku,
jsem proti rozšiřování zastavitelného území
vně stávající zástavby v Černošicích. Pokud
jde o samotné referendum, jsem i přes řadu
ne zcela nedůvodných výhrad, které lze proti referendu mít, přesvědčen, že referendum
je dobrý způsob, jak zjistit převažující názor
občanů na otázku dalšího ne/rozšiřování zastavitelného území.

● Milada Mašatová

(ČSSD)
Otázka referenda
Nevím, zda náš územní plán připadá některým zastupitelům jako nedostatečný v otázce
nezastavěných ploch. Jak jsem již oslovila
zastupitele – považuji toto téma za závažné
a cítím potřebu široké diskuze před vypsaným
referendem za účasti zastupitelů i veřejnosti.
Diskuzi nenahradí vyvěšené plány dotyčných
území a zveřejněné referendum. Tvrzení, že

se tím již vedení zabývá, a proto je třeba referendum udělat hned, není zcela v pořádku. Takhle důležité rozhodnutí zavazující na
desítky let dopředu musí být ze všech stran
promyšleno a diskutováno. Uvažovali zastupitelé i o situaci kdy bude třeba využít některé
takzvaně nezastavitelné pozemky na něco
důležitého a prospěšného pro obec? Nebo
stále uvažujeme v mantinelech silnice a cyklostezky?

● Tomáš Prskavec

(Hnutí na podporu dobrovolných hasičů)
Již při první prezentaci návrhu uspořádat
místní referendum na téma zastavitelnosti
území města jsem hlasoval proti. Ani po několika měsících, především emailových diskusí,
jsem svůj názor nezměnil. Nesouhlasím s tím,
aby město plýtvalo prostředky hledáním odpovědi na otázku, na kterou odpověď zná a je
přesvědčeno i o názoru většiny občanů. Chybí mi vize a cíl tohoto referenda. Chybí mi pravá a původní myšlenka obecního referenda,
tj. výzva obyvatel něco měnit, o něčem rozhodnout. Nadpoloviční většina černošických
zastupitelů, kteří ve svém volebním programu
jasně deklarovali nesouhlas s rozšířením zastavitelného území města je dle mého názoru dostatečnou odpovědí ze strany občanů.
Město má standardní mechanismy jak regulovat stavební expanzi v dotčených lokalitách.
Zarazit vše a nadobro touto formou mi přijde
populistické a nesprávné. Nejsem pro rozšiřování zastavěného území Černošic, zároveň
ale nesouhlasím s konáním referenda.

● Daniela Göttelová

(Věci černošické)
Na otázku položenou v referendu odpovím
ANO. Jsem přesvědčena o tom, že stavební rozpínání našeho města potřebuje v tuto
dobu přibrzdit proto, abychom mohli dobudovat potřebnou infrastrukturu (viz stav ČOV
a komunikací, absence pořádné tělocvičny,
kulturního sálu a mateřského centra, naplněná kapacita MŠ a ZŠ atd.). Referendum považuji za nejvhodnější nástroj k prosazení tohoto
rozhodnutí. Kdyby o změně územního plánu,
jíž se otázka referenda týká, rozhodovali pouze zastupitelé, což by dle zákona mohli a stačilo by to, jsem přesvědčena o tom, že by rozhodli pro další nezastavování obce. Vnímám
jako správný krok, že se uprostřed volebního
období my zastupitelé zeptáme občanů-voličů, zda s tímto naším rozhodnutím souhlasí
– de facto si chceme potvrdit, že naše úvaha
je správná. Jedna z výtek, které jsem zaregistrovala, se týká toho, že dotčené území
zahrnuje i soukromé pozemky – ano. Dnes
jsou to většinou pole a já osobně bych chtěla,
aby poli zůstaly. Nevidím žádný důvod k tomu,
aby se měnily ve stavební parcely.
Všechny spoluobčany velmi prosím, aby se
referenda zúčastnili a svou účastí a svým hlasováním řekli STOP dalšímu rozšiřování našeho města za jeho současné hranice.
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z vašich reakcí

Referendum shora?
Vyhlášení našeho prvního místního referenda
má mnoho zádrhelů, od otázek kompatibility
tohoto záměru s právem přes jeho praktické
dopady pro město v dlouhodobějším horizontu,
úskalí hlasování (téma, které stojí za prostudování) po otázku jeho spravedlivosti a vytváření férového prostředí ve městě – těmito aspekty se,
doufám, budou zaobírat ve svých komentářích
zastupitelé.

Jako prostý občan a volič chci přesto zmínit
jeden rozměr celé akce, který je sice v souladu
s platnou právní úpravou, ale dle mého názoru
není v souladu s principem místního referenda
– místní referendum mají k dispozici občané.
Zastupitelé referendum nepotřebují. Je to nástroj, kterým občané mohou přimět zastupitele
respektovat většinový názor, nebo lépe řečeno
dostatečně silný a konsolidovaný názor. Chtějíli občané referendum uspořádat, musí sehnat
mnoho podpisů (v Černošicích cca 1000) a vy-

Chceme změnu územního plánu
Listopadová sametová revoluce dala nám všem
naději. Očekávali jsme rehabilitaci stíhaných
osob a někteří věřili, že se jim vrátí ukradený majetek.
Prarodiče naší rodiny vlastnili kousky políček,
které využívali k obživě. Po únorovém převratu
jim byla políčka odňata, začalo na nich hospodařit JZD Dobřichovice, které v celém tomto území
rozoralo meze. Po dlouhých jednáních byla pole
vrácena. Kvůli rozorání mezí jsme jen tušili, kde
naše pole leží.
Zjistili jsme, že na lokalitě Kouty je ještě více
vlastníků, kteří jako my nevědí, co si s pustým
územím počít. Platili jsme daně, ale užitek nám
žádný nepřinášela, nikdo z nás neměl zájem na
těchto polích hospodařit, věděli jsme, že bonita
půdy je nízká. Proto jsme se kolektivně rozhodli, že tato lokalita je vhodná pro čisté bydlení.
Požádali jsme o změnu územního plánu. Celé
území, přibližně 20 hektarů, jsme nechali posoudit architektovi J. Sýkorovi, který vypracoval
zástavbový plán dle požadavku stavebního úřa-

du, který požadoval výměr parcel nejméně 1500
metrů.
Ze dvou stran je území obklopeno lesem, který je chráněnou oblastí. Požádali jsme CHKO
Český kras o posouzení a povolení zde stavět.
Projekt posoudili kladně a vydali kladné rozhodnutí. Při jednání s městským úřadem byly kladeny
nové požadavky, hlavně zda je toto místo vhodné
pro bydlení. Požádali jsme proto firmu AR Systém
o posudek. Posudek vyzněl tak, že tato lokalita je
výjimečná pro zdravé a čisté bydlení.
Město však schválení oddalovalo, nakonec
o něm ani pořádně nejednalo a posléze rozhodlo, že je vhodné pro sportovní vyžití, případně lesopark nebo odpočivné plochy pro rekreaci černošických občanů. I když nám moc do smíchu
nebylo, představovali jsme si, jak občané chodí
na vzdálenou lokalitu se rekreovat mezi kopřivy, bodláky s vysokou trávou. Tak jsme se opět
setkali se socialistickým rozhodováním a myšlením. Můžeme jen konstatovat, že jak našim prarodičům komunisté znemožnili pole využívat, tak

Víkendová odpoledne bez hluku
Vážené zastupitelstvo, přesně před rokem nabyla účinnosti vyhláška
3/2011, která upravuje používání hlučných sekaček a jiných hlučných strojů tak, že používat se mohou denně (včetně víkendu) od osmi ráno do osmi
večer, kromě nedělního dopoledne do 14 hodin.
Po roční zkušenosti a mnoha naštvaných víkendech bych Vás rád požádal o rozšíření doby klidu. Dnešní praxe, kdy jeden soused navazuje na
druhého a sekačky jedou celé dny, je fakt otravná – věřím, že tuto zkušenost má většina ze spoluobčanů. Zkusme se prosím domluvit, že aspoň
trochu změníme poměr času, kdy jde pečovat o duši, a ne o trávník.
Každý má samozřejmě jiné časové návyky, ale lze odhadnout, že
a) o víkendu chtějí někteří spát déle než ve všední den
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Jakub Špetlák

vedení města znemožňuje dnešním majitelům
jakkoliv s poli nakládat. Vzdyť rozhodnutí o využití této lokality pro sportovní využívání je směšné
a nemá opodstatnění. Všechny obce v okolí se
rozšiřují. Dávají možnost postavit si dům lidem,
kteří chtějí bydlet na venkově.
Vypsání referenda pro změnu územního plánu
je vykročení k socializaci vesnice. Občané budou rozhodovat o soukromém majetku tak, jak
jsme to v uplynulých dobách zažili. Důrazně protestujeme proti vypsání referenda. Myslíme si, že
město se má starat o majetek města. O územním
plánu mají rozhodovat zastupitelé města, kteří
mají mít vizi, jak se město bude vyvíjet. Už ze zadaných propozic k vypsání referenda je vidět, že
vedení nemá zájem o rozšiřování zástavby. Ohání
se vnitřní kapacitou, která patrně nedostačuje.
Ale od toho byli námi zvoleni, aby jednali.
Myslím, že jsme zcela vysvětlili, jak s určitou
částí občanů město zachází. Také věříme, že
uvítáme nové spoluobčany, kteří si postaví domy
v nových lokalitách, a my občané, kteří zde již
žijeme, jim to umožníme.
Jaroslav Pechlát

b) ř ada lidí obědvá na zahradě, když je vhodné počasí
c) odpoledne lidé relaxují či přijímají návštěvy spíš než dopoledne
d) víkendový podvečer a večer je čas na společenské kontakty, relaxaci
a klid.
Vychází mi z toho tento návrh:
a) ve všední dny ponechat hlučné hodiny v rozmezí 8 až 20 hodin
b) v sobotu povolit hluk od 9 do 16 hodin
c) v neděli povolit hluk od 9 do 13 hodin
Domnívám se, že pro přehnaně dokonalý vzhled našich soukromých
trávníků nestojí za to ničit si nervy a klidnou atmosféru, která je hlavní výhodou místa, ve kterém žijeme.
Děkuji Vám za pochopení.

Vzpomínka na Jaroslava Foglara
Před 105 lety se 6. července v pražském
Podskalí narodil člověk, který ovlivnil celé generace chlapců a děvčat v naší zemi. Skautskému hnutí a dětem věnoval celý svůj život.
Snad každý z nás četl některou z jeho mnoha
knih nebo alespoň zaslechl něco o Rychlých
šípech, Stínadlech či o Bratrstvu kočičí pracky. V různých souvislostech. Mnozí politici si
některé jeho hrdiny vkládají do svých projevů
i dnes.
Neměl ve svém životě vždy na růžích ustláno.
V poválečném období byly jeho knihy nežádoucí
a jeho práce pronikala na veřejnost jen sporadicky. Sám jsem se jako mladý chlapec v roce
1964 zúčastnil diskuse na stránkách Zlatého

hlásit referendum prostřednictvím tzv. návrhu
přípravného výboru. A chtějí-li občané něco
opravdu hodně, tak to musí prokázat na samém
začátku, a to považuji za správné.
Přijde mi nesprávné, aby referendum bylo vyhlášeno shora, samotným zastupitelstvem, aby
nám zastupitelé určili, na co se sami sebe ptáme
s možností odpovědi ANO/NE. Tak si nepředstavuji přímou demokracii!

máje, kde jsme vedli boj proti nesmyslné byrokraticko-politické mašinerii.
Devadesátá léta trávil Jestřáb, jak byl přezdíván, na své chatě u nás na Vráži nad Fáberkou.
Starousedlíci vědí kde. Staral se tam o něj pan
inženýr Jiří Raba s manželkou, kteří mu vařili
a povzbuzovali ho.
V létě roku 1989 jsme ho se synem navštívili
a nechali si podepsat vše, co jsme z jeho knih
nashromáždili. Jestřáb psal svou autobiografii
Život v poklusu, ale byl skleslý a říkal, že to stejně nevyjde. Přesvědčoval jsem ho tenkrát, že
určitě ano, a netrvalo dlouho a jeho knihami byl
trh zaplaven. To jen jako vzpomínku.
V různých materiálech naší obcí vydávaných

Radek Bajgar

se píše o řadě význačných lidí. Mnozí z nich jsou
v povědomí jen místním občanům, někteří jsou
známější. Jaroslav Foglar však mezi nimi chybí. Ten, kterého znají všichni, nenalezl v očích
a srdcích naší reprezentace sluchu. Obdobný
článek jsem psal ke stému výročí a navrhoval
pojmenovat jeho jménem alespoň některou novou ulici. Jiná města tak učinila.
Jan Sláma

Za návrh děkujeme, osobně jej považuji za
dobrý. V tomto volebním období ale nevznikla žádná nová ulice, proto návrh pojmenování po J. Foglarovi nebyl a nemohl být projednáván. Vedeme jej ale v patrnosti, pokud by
taková situace nastala. Děkuji za pochopení
a iniciativu.
Filip Kořínek, starosta

z města a okolí

Jak vypadala letošní mariánská pouť
7x FOTO: Petr Kubín

-- Vanda Hybnerová upravuje pár před zvěčněním portrétu ve
svém mobilním divadelním fotoateliéru Le Petit Cheval. --- Tomáš Kopačka a šermířské vystoupení Nevers --- Natálie Thobie–Slováčková, Števo Capko
a Honza Kocourek
v Romanci o Karlu IV.
(Černošický kabaret) --

-- Sacra Cirkus
(Števo Capko
jako krotitel Rodolfo) --

-- Diváci před hlavní zahradní scénou na zahradě vily Tišnovských --

-- Ema Cigášová drží klobouk hlasatelky s megafonem (Petra Stejskalová).
V pozadí Jana Altmannová a Břetislav Slováček (Černošický kabaret) --

-- Robert Nebřenský (skupina Vltava)
na pódiu u Club Kina -19

z města a okolí

Babí léto v Domě s pečovatelskou službou
Virtuální Univerzita 3. věku v DPS
Od 2. října 2012 začne v Domě s pečovatelskou službou již 5. semestr
Virtuální Univerzity 3. věku. Pro zimní semestr nabízí obor Kouzelná geometrie. Výuka bude probíhat každé sudé úterý od 14 hodin ve společenské
místnosti v DPS, ul. Vrážská 1805.
Účelem kurzu je seznámit seniory s přírodou, která byla nejen životním
prostředím našich prapředků poskytujícím stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické
cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. Geometrie je tedy „velmi stará věda“, ale bez její aplikace se neobejde ani naše
doba. Aniž to tušíme, denně užíváme toho, co s geometrií úzce souvisí.
V přednáškách se vydáme od výrazných tvarů přes poohlédnutí po starších
stavebních technikách ke geometrii moderní architektury a na závěr se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tvarů je nevyčerpatelná.
Studijní poplatek za semestr: 300 Kč.
Přihlášky naleznete na www.dpscernosice.cz nebo přímo v DPS, vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 15. 9. 2012 do Domu
s pečovatelskou službou.
Více informací vám poskytneme na tel. 725 388 564.
Posezení s živou hudbou
Ve středu 19. 9. 2012 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
p. Mach. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost objednání kávy,
čaje a různých pochutin u našich zaměstnanců DPS. Pro zájemce z města
rádi zajistíme dovoz i odvoz z akce.
Říjnové setkání se uskuteční třetí středu v měsíci tj. 17. 10. 2012.
Posezení u příležitosti Svátku seniorů
V pondělí 1. října 2012 se od 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou, za účasti paní místostarostky Daniely Göttelové, uskuteční posezení
u příležitosti oslavy mezinárodního Svátku seniorů. Srdečně zveme seniory
z města Černošice, pro které rádi zajistíme dopravu na oslavu a zpět domů.

Volné byty
v DPS

Foto: Miroslav Strejček (archiv DPS)

-- Virtuální univerzita 3. věku v DPS --

Čeká nás posezení u sklenky šumivého vínka a drobné pohoštění, které
pro vás připraví naše pečovatelky. Dobrou náladu pak doplní i živá hudba
v podání pana Macha, se kterou si jistě rádi zanotujete.
Zájemci, hlaste se prosím u paní Miškové na telefonu 725 051 326 nebo
251 177 562 nejpozději do 25. 9. 2012.
Německá konverzace v DPS
Jak jsme vás již informovali, od září pořádáme v Domě s pečovatelskou
službou na Vráži NĚMECKÁ KONVERZAČNÍ DOPOLEDNE PRO SENIORY. Setkání se budou konat jednou týdně vždy dopoledne a povede je pan
Jiří Janda. První hodina proběhla ve čtvrtek 6. září v 10.00 hod. Délku, náplň i přesný termín setkání přizpůsobí pan Janda potřebám, přáním a počtu
účastníků. Konverzační setkání jsou BEZPLATNÁ.
Máte-li zájem o tuto aktivitu nebo máte-li k ní dotazy, kontaktujte prosím
přímo pana Jandu na tel. 739 067 809.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Redbrick House slaví 10. narozeniny
FOTO: archiv The Redbrick House

V Domě s pečovatelskou službou se uvolnily 4 byty. Nové nájemníky vybere sociální
komise ke konci září z došlých žádostí.
Formulář žádosti najdete na http://www.
dpscernosice.cz/clanky/podminky-prijeti.
html nebo jej lze po předchozí telefonické
dohodě vyzvednout u vedoucího odboru
DPS pana Miroslava Strejčka.
Daniela Göttelová
předsedkyně sociální komise

Výlet
do Českého Ráje
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu zve své členy a další zájemce na
zájezd do Turnova a na zámek Hrubý Rohozec, který se koná 19. září 2012 s odjezdem od samoobsluhy na Vráži v 7.30.
Cena zájezdu je 350 Kč. Ještě stále jsou
volná místa. Zájemci se mohou přihlásit
u paní Tůmové na tel. 311 225 005.
Za ČZS Milan Boháč
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-- Ve 3. ročníku dostali první absolventi trička na rozloučenou, ale chtěli pokračovat dál. --

Anglická jazyková škola The Redbrick House
zahajuje letos 11. sezónu.
Od září 2002, kdy do domu z červených cihel
(red bricks) vstoupily první dvě skupinky absolventů The School House, se projekt postupně
rozvinul až do vysoce pokročilých úrovní.
Chtěla bych touto cestou pozdravit všechny
své bývalé i současné studenty a kolegy a poděkovat jim za deset milých a doufám i užitečných
let svého života.

Širokou anglofilní veřejnost pak zvu do Club
Kina na tradiční podzimní anglické divadlo.
Tentokrát uvidíte The History of England,
Part 2 v podání The Bear Theatre.
Představení se koná ve čtvrtek 4. října
v 19 hodin, u příležitosti předávání diplomů University of Cambridge studentům RbH a 10. narozenin školy.
Hanka Jelínková

z města a okolí

Novinky z Ottománku
Již pátým rokem přichází Baby Club OTTOMÁNEK s nabídkou nejrůznějších aktivit – clubem
pro nejmenší KVÍTEČEK, který rozšiřuje provozní dobu až do odpoledních hodin, pestrou nabídkou nejen sportovních kroužků, víkendových
akcí a prázdninových pobytů.
Pro děti od 5 do 8 let nově otevíráme JÓGU
– kroužek, který dětem přinese radost, pohyb,
sebevědomí, rozvine jejich fantazii. V nesoutěživém prostředí se děti naučí respektovat sebe
i ostatní, odpočívat a čelit stresovým situacím.
Školákům, kteří by potřebovali pomoci se zvládnutím českého jazyka, nabízíme projekt STUDENT a pro předškolní, školní děti a dospělé
otevíráme kroužek KERAMIKY.

Novinkou letošního roku bude i sportovní
soustředění ve Zvířeticích pro děvčata od 8 let
v termínu podzimních prázdnin.
Dospělí si mohou zlepšit svoji fyzickou i psychickou kondici na sportovních kroužcích, ke
stávajícím lekcím přidáváme hodiny P-classu
a novou hodinu Jógy (úterý od 19.00).
O všech připravovaných aktivitách se více
dozvíte na www.ottomanek.cz nebo na telefonu
603 745 576 – V. Ottomanská.
Těšíme se na Vás – třeba i na VI. ročníku cyklistického orientačního závodu „Ztracená šlapka“, který se bude konat v sobotu 6. 10. 2012.
Za BCO Vladimíra Ottomanská

123 prvňáčků
V letošním školním roce 2012/2013 přivítala
naše škola 123 prvňáčků rozdělených do pěti
prvních tříd. Všichni jsme se na ně těšili a doufáme, že se jim ve škole bude líbit.
Naše škola výrazně zvýšila svoji kapacitu.
V tomto školním roce je totiž v našich školních
třídách 737 žáků, což je o 40 více než vloni.
Zvýšil se i počet tříd. Je jich 32, tj. tedy cca
23 dětí na třídu, a myslím, že tak to je dobré.
V současné době škola čeká na vyřízení zvý-

Nové pítko
na hřišti
v Domažlické
K osvěžení návštěvníků dětského hřiště
v Domažlické ulici bylo v srpnu instalováno pítko. Z výtěžku loňského Podzimního
černošického plesu jej pořídili jeho organizátoři manželé Farovi. Děkujeme rovněž
panu Petru Pánkovi, který zajistil dopravu
mramorového kamene z Dobřichovic.
Současně si vás dovolujeme pozvat na
letošní Podzimní ples, který se bude konat
24. listopadu v černošické sokolovně.
Zájemci o lístky mohou využít tyto kontakty:
jan.fara@seznam.cz nebo 602 221 014.
Daniela Göttelová

šení své kapacity a mohu Vás všechny ubezpečit, že se o Vaše děti postaráme.
Škola chystá na letošní rok i řadu novinek.
O těch Vás jistě budeme informovat, ať již na
stránkách tohoto periodika, nebo na www
stránkách školy. Jsme školou otevřenou
a potěší nás každý Váš názor. Popřejme si do
letošního školního roku vzájemnou toleranci,
spolupráci a přátelskou podporu.

Mraveniště
opět otevírá

Zdeněk Moucha, ředitel školy
FOTO: Petr Kubín

-- Jedna třída prvňáčků je také v budově školy v ul. Komenského. --

Od září se opět na vás všechny těšíme v Mateřském centru Mraveniště, v prostorách centra
MaNa, naproti kostelu. Čeká vás bohatý program zaměřený na pohybovou a výtvarnou činnost, ale také spousta legrace, hraček a nových
kamarádů.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek
a pátek vždy od 9 do 11 hod.
Čtvrtek je vyhrazen pro miminka a batolátka
do dvou let, pátek patří dítkům ve věku od 2 do
5 let.
Kontakt:
mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569.
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Archeologie středověkých cest
Pozůstatky zaniklých cest na území dnešních
Černošic a v blízkém okolí – možnosti jejich
interpretace a vazba k širším krajinným souvislostem. Kudy vedla Kosmova cesta do Bechyňska?
Výzkum historických komunikací využívá
poznatky z řady vědních oborů, především
pak archeologie, historie a geologie. Jakým

způsobem lze rekonstruovat síť středověkých
či ještě starších cest? Jak může tato rekonstrukce přispět k porozumění krajinným a sídelním historickým souvislostem? Na území
dnešních Černošic a v blízkém okolí se nacházejí pozůstatky dálkových cest směřujících
kdysi z Prahy do jižních Čech. Rozbor dávno
zaniklé komunikační situace bude předmě-

tem přednášky, na kterou jsme pozvali Mgr.
Tomáše Klimka, Ph.D., z Národní knihovny.
Přednáška a procházka po některých lokalitách proběhne v sobotu 15. září. Sraz
v 10 hodin před klubem Ferenc Futurista,
Vrážská 324, Černošice (u nádraží).
Více na www.cernosice-zavodou.cz.
Martin Pavlík, o. s. Aqua Incorrupta
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Zprávy
ze Sokola
Přijďte cvičit do Sokola
Začátek školního roku je tu a s ním i cvičení
v Sokole. Může nám Sokol v současné době
něco nabídnout, nebo je to zkostnatělá organizace z doby minulé, kterou udržuje při životě pár nadšenců, a která dnešního moderního
člověka neosloví? Přesto, že je dnešní doba
zaměřena na výkon, nejen v zaměstnání nebo
ve škole, ale ve sportu dvojnásob, myslíme si,
že Sokol má stále co nabídnout.
Když zůstaneme u „výkonostního“ sportu,
musíme v první řadě zmínit černošický oddíl
gymnastiky. Rodina „Formánkových“ se již
léta věnuje našim gymnastům od nejmenších
až po dnes již dospělé cvičence. Pravidelně
se zúčastňují gymnastických závodů a závodů
sokolské všestrannosti (gymnastika, atletika,
šplh a plavání), ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků, někteří dokonce na celorepublikové úrovni. Také basketbalová přípravka
slaví první úspěchy. Naši žáčci vytvořili část
stabilního družstva AC Sparta (spojení bylo
nutností, aby si mohli zahrát soutěže na regulérním hřišti, to Černošice bohužel nemají).
Již odrostlé černošické hráče si pak vybírají
pražské oddíly do svých týmů.
Sokol je pro každého
Ale Sokol není jen pro nejlepší, sportovně
nadané. Sokol je pro každého! Měl by poskytnout všestrannou sportovní přípravu zejména
dětem, mládeži ale i dospělým a seniorům.

Všestrannost by měla být opravdovým základem, teprve pak by mělo docházet ke specializaci na určitý sport.
Zejména o cvičení nejmladších dětí v doprovodu rodičů a prarodičů je již mnoho let obrovský zájem. Původní jedna hodina týdně je již
dávnou minulostí, dnes jsou plná i tři cvičení.
Také senioři, tedy seniorky jsou velmi aktivní.
V loňském roce rozšířily své cvičení také na tři
hodiny týdně a je stále plno. V loňském roce
jejich cvičení dokonce přijela natáčet Česká
televize pro pořad Barvy života. Cvičení žen
také nezůstává pozadu. Bohužel nemáme příliš možností pro starší žactvo a dorost. Naše
tělocvična je velmi intenzivně využita, tak se
nám další hodiny nedaří nikam vmáčknout. Ale
během roku je možné využívat antukové hřiště
na volejbal nebo nohejbal nebo hřiště s umělým povrchem (vhodné pro tenis, košíkovou).
Rovněž zahradu s pískovištěm a zahradními
herními prvky pro děti je možné využívat i individuálně mimo sokolské cvičení. V loňském
roce jsme rozšířili nabídku sportovního vyžití
i o badminton, byť ve skromných podmínkách
naší nevelké tělocvičny.
Takže opravdu máme co nabídnout, téměř
každému. Ale záleží tak trochu i na vás, jak
k Sokolu přistoupíte. Pokud pro vás bude
představovat jen levné hlídání dětí nebo levné
cvičení, pak toho moc neuděláme a Sokol se
opravdu stane tou zkostnatělou organizací.
Ale pokud budete mít o cvičení zájem, budete
s námi spolupracovat a účastnit se akcí, které
Sokol pořádá (a je jich během roku opravdu
hodně), můžeme spoustu věcí vylepšit jen
a jen k vaší větší spokojenosti.
Všichni, kteří se na chodu Sokola podílejí
(cvičitelé, členové výboru a všichni pomocníci) pracují bez nároku na odměnu, ve svém
volném čase, jen z nadšení pro věc.

den
úterý
úterý
čtvrtek
středa

čas
9–10
10–11
16–17
17–18

žákyně
středa
18–19
míčové hry – mladší děti středa
16–17
košíková – přípravka
pondělí, čtvrtek 16.30–18
17–18.30
gymnastika – mladší
úterý
15.30–17
gymnastika – mladší
pátek
15–16.30
gymnastika – starší
úterý
16.30–18.30
gymnastika – starší
pátek
16.30–18
stolní tenis – žactvo
pátek
18–19
stolní tenis – muži
úterý
19.30–22.30
stolní tenis – muži
pátek
19–22
ženy – VG – seniorky
pondělí, středa, 9–10
pátek
ženy
pondělí
19–20.30
ženy
čtvrtek
19–20.30
ženy
neděle
19–20
muži
čtvrtek
20.30–22
streetball
středa
19–20.30
22

Co nás letos kromě cvičení čeká:
n Informace pro rodiče předškoláků: Přebor
župy Jungmannovy ve všestrannosti se
bude konat v Dobřichovicích v sobotu
22. září. Závod je určen pro děti z ročníku
2006 a mladší. Bude se závodit v atletice,
gymnastice a míčových dovednostech.
Umožněte svým dětem zazávodit si s vrstevníky! Propozice závodu budou na nástěnce v šatně, jakmile je od organizátorů
dostaneme.
V roce 2013 bude Tělocvičná jednota
Sokol Černošice oslavovat 100. výročí
založení jednoty. To bude samozřejmě důvod k uspořádání různých akcí,
mimo jiné i výstavy. Obracíme se proto
na všechny, kteří doma mají nějaké materiály, týkající se činnosti černošického
Sokola v minulosti. Zapůjčené v pořádku vrátíme, fotografie zdokumentujeme
a přidáme k materiálům, které se nám
podařilo dosud nashromáždit, zejména
zásluhou Mileny Křížové.
n Kdo má zájem o zakoupení DVD ze župního
sletu v Komárově, jsou k dispozici u Hany
Fořtové. Cena 60 Kč.
n Rozvrh cvičení je kromě Informačních listů
zveřejněn též na městských vývěskách a na
www.sokol.mestocernosice.cz.
Tak nezapomeňte a přijďte do Sokola, začínáme již 10. září!
výbor Sokola

Kurzy bruslení na ledě

PŘIJĎTE CVIČIT DO SOKOLA
ROZVRH CVIČENÍ NA ROK 2012–2013
skupina
rodiče a děti – R+D
rodiče a děti – R+D
rodiče a děti – R+D
předškolní děti - PD

Tak neváhejte a přijďte do Sokola! Hlavně
cvičit anebo se podívat na naše cvičení, vystoupení nebo akce. Nejsou určené jen pro
registrované sokoly, všechny akce jsou otevřené pro veřejnost.

vedoucí
Tobková
Tobková, Fořtová
Dvořáková Míša
Hřebcová,
Čiháková
Dvořáková Jiřina
Pavlovská
Kořínek
Polanecká
Lžičařová
Formánkovi
Formánkovi
Zmatlík
Zmatlík
Zmatlík
Fořtová
Breiterová
Kučerová
Pánková
Pánková
Tuháčková

Chcete, aby se vaše dítě naučilo bruslit? Nebo
se to chcete naučit vy sami? Příležitost se nabízí
hned od září, kdy na zimním stadionu v Černošicích začnou kurzy bruslení na ledě pro děti (od
3 let) i dospělé.
Nábor 11.–21 . 9.,
vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 14 hodin.
Kurzy bruslení, které pořádá občanské sdružení Kraso Brusle Černošice, probíhají pod odborným dohledem. Metodika práce na ledě je cílená
jak na dítě, tak na maminky či tatínky, čímž se tento kurz stává jedinečným.
Úkolem kurzu je, aby si děti i dospělí zdokonalili hybní stereotypy a aby
celková koncepce kurzů vyzněla jako pohybová průprava do budoucna
(např. in-line brusle, lyže). Vedení lekcí probíhá s individuálním přístupem
dle potřeb dítěte. Děti i dospělí jsou zábavnou formou motivovaní k osvojení a zdokonalení si pohybových dovedností.
Nemalým přínosem těchto kurzů je pro zdraví prospěšný pobyt na
ledové ploše. Vhodný je především pro děti trpící astmatem nebo jiným
respiračním onemocněním. A pak je tu navíc ještě možnost perspektivního progresu věnovat se krasobruslení závodně nebo bruslit pro radost
v dětské lední revue.
Kurzy budou probíhat od září 2012 do dubna 2013. Maximální počet
dětí na lekci je 15. Na září platí akce jedna hodina kurzu zdarma!
CENA LEKCE: 250 KČ (PŘI PLATBĚ PŘEDEM SLEVA)
Rezervaci a dotazy prosím zasílejte na anikouky@gmail.com
nebo telefonicky na 607 957 161.
o. s. Kraso Brusle Černošice

z města a okolí

Bruslení pro veřejnost startuje již v září
FOTO: SK Černošice

a 3 družstev seniorů. Také A mužstvo startuje
v krajské soutěži Středočeského kraje a Muži B
v tradičním meziokresním přeboru.
Oddíl ledního hokeje i letos pořádá nábor
malých borců vždy v úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli od 8 hodin. Srdečně tímto zveme
všechny malé dívky a chlapce od 5 let.
Novinkou je na našem zimním stadionu nově
založený oddíl KRASO BRUSLE Černošice,
který rovněž pořádá nábor svých členů – více
info na str. 22.
Další informace najdete na www.sk-cernosice.cz.
Miroslav Slapnička, SK Černošice

O ošklivém
káčátku

-- Veřejné bruslení začíná již 28. 9. --

Zimní stadion zahájil provoz 2. 9. a připravil
několik příjemných vylepšení pro bruslící veřejnost.
Nová rekonstruovaná vstupní hala upoutá příchozí hned při otevření vstupních dveří a dámy
jistě ocení nově zrekonstruované WC pro ženy
u občerstvení.
Pro bruslící veřejnost začíná veřejné bruslení svátkem sv. Václava, tedy 28. 9. Veřejné
bruslení bude v sobotu a v neděli od 13.30 do

15.30 ve stejné finanční relaci jako minulý rok.
O středečním veřejném bruslení není ještě rozhodnuto, jelikož je dlouhodobě prodělečné.
Oddíl ledního hokeje se letos může pochlubit účastí dalších dvou družstev oproti minulé
sezóně, a to družstva starších žáků, kteří budou hrát ligu starších žáků ČR, a třetím seniorským družstvem, které je přihlášeno do
Pražského přeboru. Celkem tak diváci budou
moci navštívit utkání 6 mládežnických družstev

Aerojízda 2012
o objemu pouhých 662 ccm! Nejen vozy
tohoto typu, ale i ostatní typy aerovek, které
továrna Aero v krátké historii výroby automobilů představila, můžete shlédnout na výstavě
u Club Kina dopoledne od 9.00 do 10.30
a po návratu z jízdy od 14.00 až do ukončení
akce kolem 17. hodiny.
Těšíme se na Vás.

Zdroj: www.damuza.cz
FOTO: archiv divadla Damuza

Jindřich Šlesinger – Aero Car Club Praha
FOTO: Aero Car Club Praha

V sobotu 22. září se již tradičně sjedou
vozy značky Aero do Černošic, aby se zde
nejenom rozloučily s veteránskou sezónou,
ale také si připomněly 80. výročí heroické
jízdy továrního jezdce Bohumila Turka, který
v roce 1932 zdolal 30 000 km na trase Praha
– Hradec Králové – Svitavy – Brno za neuvěřitelných 30 dní. Tuto trasu absolvoval každý
den dvakrát na dvouválcovém voze Aero 662

Nejen pro naše nejmenší je na neděli 23. 9. připravena výpravná pohádka
O ošklivém káčátku. Představení začíná
v 16 hodin v Club Kinu.
Bylo nebylo, jedno malé káčátko, které
mělo maminku a spoustu sourozenců, ale
vůbec se jim nepodobalo. A tak se muselo
vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu za
opravdovým štěstím a svým pravým domovem. Klasická loutková pohádka na motivy
H. Ch. Andersena, plná písniček, humoru
a nečekaných zvratů, pojednává o tom, že
není vždy úplně lehké někam patřit. Hrají,
koncept, režie: Jana Kollertová, Štěpánka
Glogarová.
Vhodné pro děti od 2 let. Délka představení je cca 40 minut. Jednotné vstupné
70 Kč.

Povodně 2012
ve fotografii

-- Bohumil Turek po úspěšném ukončení rekordní jízdy --

Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy Vás srdečně zve na výstavu fotografií z povodně 2002,
která krutě zasáhla do životů mnoha lidí nejen
v dolním Poberouní. Výstava se uskuteční od
1. do 17. září v Galerii sv. Václava (Mokropeská kaplička).
Pavel Blaženín
23
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Zápis do tanečního oboru zuš

Besedy
pro Černošice
pokračují

Přijímáme děti od 5 let a starší do přípravného studia tanečního oboru..
Výuka probíhá v ZŠ v Mokropsech
(tělocvična v suterénu, vchod zezadu
ze dvora prostřední budovy).
Taneční obor nabízí pro předškolní
děti hudebně pohybovou průpravu.
V základním studiu pak současný a lidový tanec.
Od 3. roč. žáci působí ve folklorním
souboru PRAMÍNEK, jehož uměleckou
vedoucí je Mgr. Marcela Látalová.
Soubor spolupracuje s hudebním
oborem – lidovou kapelou pod vedením
Václava Polívky a malou muzikou pod
vedením Mgr.Romana Michálka, Ph.D.
Obě kapely také přijmou nové
zájemce!

FOTO: archiv ZUŠ

Zveme občany, které zajímá rozvoj naší obce,
k přednáškám předních odborníků, abychom
v diskuzích s nimi a s vedením města probírali
lepší řešení územního plánu a dopravy u nás
i v okolí. Přednáška se koná 26. září od 17.00
na radnici. Ing. arch. Petr Klápště bude hovořit o zapojování veřejnosti do plánování – proč
a kdy je to důležité, a kdy naopak ne, a jak připravit zapojení, aby proběhlo efektivně.
Jednou z věcí je ponechání rezerv pro řešení silniční tranzitní dopravy po komunikaci
II/115, vedené dlouhým tunelem pod naším
městem. V ÚP zatím tato vize zůstává.
Uvědomujeme si, že záměr je hypotetický
a většinu obyvatel nemusí aktuálně vzrušovat.
Přesto chceme hledat s vámi a odpovědnými
ještě další dopravní alternativy.

-- Od 3. ročníku tančí děti
v souboru Pramínek. --

Petr Kubín, člen o. s. Auqa Incorrupta

Zájemci, hlaste se na tel.: 731 104 937.
www.praminekcernosice.cz
www.zuscernosice.cz

Festiválek ZUŠ Černošice
a jeho významný host, klavírista Ivo Kahánek
2x FOTO: ZUŠ Černošice

-- Václav Polívka --

-- Klavírista Ivo Kahánek --

K 10letému výročí, kdy se Základní umělecká škola Černošice přestěhovala do vily
„U Kantůrků“, významné a ceněné raně secesní stavby architekta Osvalda Polívky
(1859–1931), připravila ZUŠ „Festiválek“. Těšit se můžete celkem na osm akcí, na
nichž se podílí i město Černošice a ProKultura, o. s.
Festiválek bude zahajovat „Slavnostní koncert
žáků ZUŠ“ ve středu 19. 9. v 18.30 hod.
v koncertním sálku zmíněné vily, kde sídlí ZUŠ
Černošice (ul. Střední 403).
Na další akci, v úterý 25. 9. v 18.30 hod.,
konané opět v sále ZUŠ ve Střední ulici se černošickému publiku představí jeden z nejnadanějších českých klavíristů mladé generace Ivo
Kahánek, který se v r. 2004 stal absolutním vítězem prestižní interpretační soutěže Pražské jaro,
dále získal ocenění v mnoha významných kláních
u nás i v cizině (Maria Canals Piano Competition
v Barceloně, Vendome Prize ve Vídni, Stiftung
Tomassoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem aj.).
I. Kahánek pravidelně vystupuje s předními českými i zahraničními orchestry. Vydal několik CD
a pravidelně nahrává pro Český i zahraniční roz24

hlas. Posluchači se mohou těšit na skladby W. A.
Mozarta, J. Brahmse, L. Janáčka a F. Chopina,
sonátu J. Brahmse spolu s ním zahraje violistka
Jana Vavřínková. Pro místní publikum to bude jistě nevšední zážitek, slyšet tak ojedinělou osobnost české klasické hudby přímo v Černošicích.
Co se týká dalších akcí v rámci Festiválku,
posluchači se mohou těšit 7. 10. v 19 hod. na
koncert barokní hudby, již budou interpretovat
A. Poulová a V. Polívka, housle, J. Thuri, hoboj
a Černošická komorní filharmonie (kostel Nanebevzetí Panny Marie, Komenského 1, Černošice), jenž pořádá město Černošice.
19. 10. v 18.30 hod. se bude promítat dokumentární film významné české režisérky Drahomíry Vihanové „HUDBA NA PLÁTNĚ DOBY
I FILMU“. Dokument natočený v 80. letech

20. století zachycuje klavíristu Františka Raucha.
Po promítání bude následovat beseda se samotnou autorkou D. Vihanovou.
Dále je do festiválku zařazena audiovizuální
přednáška BAROKNÍ ČLOVĚK A JEHO SVĚT
(29. 10. v 17.30 hod., sál ZUŠ). Na festiválku
se představí i kapely ZUŠ – např. DECH BAND
/jazz-swingová kapela ZUŠ Černošice/ (8. 11.
v 18.30 hod., Club Kino, Fügnerova 263, Černošice). Svůj komponovaný pořad KRESBA
SVĚTLEM A POHYBEM připravili pedagogové
zuš M. Látalová a I. Látal (19. 11. v 18.00 hod.,
modlitebna Církve bratrské, Hradecká 2192,
Černošice-Vráž).
Celý Festiválek zakončí 19. 12. v 18.00 hod.
KONCERT žáků ZUŠ „VÁNOČNÍ NÁLADY SE
ZUŠ ČERNOŠICE“ (modlitebna Církve bratrské,
Hradecká 2192).
Jelikož se všechny akce nevejdou do komorního prostředí sálku ve vile „U Kantůrků“, jsou
některé koncerty a programy hrané i na jiných
místech. ZUŠ Černošice, všichni spolupořadatelé a účinkující se budou těšit na všechny posluchače.
Jana Vavřínková
ZUŠ Černošice

z města a okolí

Den architektury
Jedinečné procházky s architekty a teoretiky
nabídne druhý ročník festivalu DEN ARCHITEKTURY, který proběhne 29.–30. září. I letos budou moci během posledního zářijového víkendu
obyvatelé a návštěvníci více než třiceti českých
a moravských měst objevovat architektonické
zajímavosti a neznámá zákoutí svých měst. A Černošice budou mezi nimi. Připraveny jsou hned
dvě akce.
Modlitebna Církve bratrské
sraz: so 29. 9., 11.00 před modlitebnou
Setkání v modlitebně Církve bratrské s architektem Zdeňkem Fránkem. Nový kostel jako místo konání bohoslužeb i neformálních setkávání.
Procházka Černošicemi
sraz: ne 30. 9., 10.00 na železniční zastávce
Černošice
Čeká nás procházka za hodnotnou architekturou konce 19. a první poloviny 20. století
s historičkou architektury Šárkou Koukalovou.
Představeny budou prvořadé ukázky vilové architektury města Černošic, které se řadí mezi nejvýznamnější vilové lokality v blízkosti hlavního města
Prahy. Nepohledová průčelí přístupná ze zahrad,
interiéry několika vybraných vil a zdejší malebná
zvlněná krajina s výhledy do údolí řeky Berounky.
Dana Jakešová, editorka IL
FOTO: Filip Spálený

-- Brazilský zpěvák Adriano Trindade --

Brazilská noc
plná Samby
Již podruhé zahraje v černošickém Club Kinu
Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Filipa Spáleneho Los Quemados a přiveze
s sebou nové live CD natočené právě v našem Club Kinu při lednovém turné 2012!
Můžeme se těšit na temperamentní sambu se směsí groovy, funky a latiny v podání černošského zpěváka Adriana Trindade
z Brazílie, který patří mezi nejuznávanější
interprety moderní samby. Kapela Los Quemados, složená z vynikajících sólistů, hraje
mimo jiné fusion, tedy peprnou směs jazzu
s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. Více
informací naleznete na www.myspace.com/
adrianotrindade a na www.losquemados.cz.
Přijďte se pobavit v sobotu 29. 9. od
20.30 do Club Kina. Vstupenky na koncert
obdržíte v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) v ceně 130 Kč, na místě
před koncertem za 150 Kč. Koncert pořádá
město Černošice.
Pavel Blaženín, odbor kultury

FOTO: o. s. Kruh

-- Po roce budeme mít opět příležitost poznat blíže vilovou architekturu Černošic. --

Koncert Černošické komorní filharmonie
V černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní v neděli 7. října
od 19.00 koncerty A. Vivaldiho a J. S. Bacha za doprovodu
Černošické komorní filharmonie.
Pro spolupráci se podařilo získat vzácného
hosta – vynikajícího hobojistu Jana Thuriho, který nahrává pro Český rozhlas, Radio
France a pro Britské BBC nahrál hobojový
koncert D-dur Richarda Strausse. Jan Thuri
působí jako profesor hry na hoboj na Pražské
konzervatoři a vede mistrovské kurzy v zahraničí (USA, Korea, Japonsko).
Černošická komorní filharmonie sdružuje hudbymilovné obyvatele města Černošic
a okolí. Vznikla jako orchestr určený k doprovodu vynikajících hráčů černošické ZUŠ
z podnětu Václava Polívky, který se ujal jejího
vedení a nastudoval s ní kromě řady drobných
barokních a klasicistních skladeb i náročnější
díla, např. operu O komínku nakřivo postaveném Karla Loose nebo Bruchův houslový
koncert.

Program:
• Antonio Vivaldi – Koncert a moll pro housle
a orchestr
• Johann Sebastian Bach – Koncert E dur
pro housle a orchestr
• Johann Sebastian Bach – Koncert d moll
pro hoboj, housle a orchestr
Černošickou komorní filharmonii řídí Václav
Polívka.
Sólisté: Jan Thuri – hoboj
Anna Poulová, Václav Polívka – housle
Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji (minimarket u černošického nádraží)
v ceně 100 Kč, na místě před koncertem za
130 Kč. Koncert pořádá město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: Václav Polívka

-- Na koncertě zazní díla A. Vivaldiho a J. S. Bacha. --
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z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

v okolí

18. 9.

29.–30. 9.

1.9.
so
LIVE
5.9.
st
LIVE
7.9.
pá

ŘECKÝ VEČER S MARTOU A TENOU

ZÁ

ŘÍ

VSTUP: 120,- Kč

VSTUP: 60,- Kč

Rok se s rokem sešel a Marta a Tena Elefteriadu vás opět zvou
na večer plný řeckých písniček, řeckých tanců, jídla a pití.

NU - NATION (RU)

Ruská metalová skupina, která hraje styl velmi podobný brazilským Soulfly.
Tento rok jim vyšla prvotina "Wake Up" a můžeme se tak těšit
na pořádně houpavou a skákavou show.

20:00
hod

20:30
hod

VSTUP: 150,- Kč 19:00
BUKI FEST
hod
Zahrají a zazpívají: Vlak na Dobříš, Jitka Vrbová a Dtanda Chmelík and Hot Jazz
Praha, překvapení večera, Pavel Sedláček a Cadillac.

automobilů značky AERO. V sobotu 22. září se sjedou na parkoviště u Club Kino

LIVE Programem provází Mirek Černý.
Předprodej vstupenek v Clubu Kino
8.9. DJ TERAN- HOUSE, PROGRESIVE HOUSE, POP, DANCE
VSTUP: 50,- Kč 20:30
hod
so
Mladý Dj Vám zpříjemní začátek nového školního roku.
Do nynějška vystupoval např. v Infinity music clubu, nebo v clubu Lávka.
DANCE
VSTUP: předprodej 150,- Kč / na místě 200,- Kč 20:30
21.9. VYPSANÁ FIXA
hod
pá
Směs melodie, energie, hluku a občasné psychedelie vzniklé z koncertního
LIVE jamu. Není to tak složitý - známe heslo “vše pro píseň”.
9:00
22.9. AERO CLUB
VSTUP: ZDARMA
hod
so
Po roce si Vás opět dovolujeme pozvat na setkání majitelů a příznivců

19:00
hod

16:00
hod

20:00
hod

20:30
LOS QUEMADOS + ADRIANO TRINDADE (BRAZIL)
hod
Brazilská noc plná Samby s fantastickým zpěvákem a živou kapelou!
Již podruhé zahraje v Černošickém Clubu Kino Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Filipa Spáleneho Los Quemados, a přiveze s sebou nové live CD natočené v právě v Clubu Kino.
VSTUP: předprodej 130,- Kč / na místě 150,- Kč

Po mnoha letech čekání, plni energie a s novým řadovým albem „Motorbiker“,
se k nám vrací britská legenda „tvrdého rocku“ OLIVER/DAWSON SAXON.
Skupina SAXON je bezesporu vedle IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST a DEF LEPPARD čtvrtým zakládním kamenem stylu, který je ve světě znám jako „Nová
vlna britského heavy metalu“.

SRAZ Aerovky nejrůznějších typů a provedení, aby se představily v plné kráse.
22.9. COUNTRY BÁL
VSTUP: 150,- Kč
so
Po roce si Vás opět dovolujeme pozvat na setkání majitelů a příznivců
automobilů značky AERO.
PLES
23.9. DIVADLO PRO DĚTI - OŠKLIVÉ KAČÁTKO
VSTUP: 70,- Kč
ne
Město Černošice a Divadlo Katka zve melé diváky na pohádku
Ošklivé kačátko.
PLES
VSTUP: předprodej 300,- Kč / na místě 350,- Kč
28.9. SAXON (GB)
pá
LIVE
29.9.
so
LIVE

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

26

od 10.00, hrad Karlštejn a městys Karlštejn

Garage Sale Dobřichovice – druhý prodej mezi vraty
Info a mapa na www.garagesalecernosice.cz
Cestovatelská beseda o Malém Tibetu – fotky a filmový dokument z unikátního zimního pochodu po zamrzlé řece v Himalájích. Částečně zamrzlá řeka je pro obyvatele
odlehlé komunity Zanskar jedinou spojnicí s civilizací v průběhu dlouhé a drsné zimy.
Karštejnské vinobraní – tradiční dvoudenní slavnosti vína za účasti císaře Karla IV.,
císařovny a jejího doprovodu. Bohatý program pro děti, rytířské turnaje, rytíři v plné zbroji
nejen na koních, ale i pěší. Víno, burčák a spousta pochutin.

19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice

16. 9.

10.00–15.00, v ulicích Dobřichovic

Hudební kavárna pro seniory
„Slavnostní koncert žáků ZUŠ“
Výstava návrhů architektů na přestavbu městského úřadu
Výstava černošických umělců
Panel s informacemi o chystaném referendu
Farmářské trhy, od 10.00 výtvarná dílna
Aerojízda 2012 – výstava veteránů
O ošklivém káčátku – klasická pohádka
Ivo Kahánek – koncert jednoho z nejnadanějších českých klavíristů mladé generace
Územní plán – pokračování Besed pro Černošice, o. s. Aqua Incorrupta
Den architektury – setkání s architektem Z. Fránkem
Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Los Quemados
Den architektury – procházka po Černošicích
Posezení u příležitosti Svátku seniorů
The History of England, Part 2 v podání The Bear Theatre – anglické divadlo
Ztracená šlapka – cyklistický orientační závod, Ottománek
Farmářské trhy, od 10.00 divadlo pro děti
Černošická komorní filharmonie

8.00–12.00, prostranství před hotelem Kazín
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

19. 9.
19. 9.
22.–23. 9.
a 29.–30.
9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
25. 9.
26. 9.
29. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
4. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.

8.00–12.00, prostranství před hotelem Kazín
9.00–10.30 a 14.00–17.00, u Club Kina
16.00, Club Kino
18.30, koncertní sál ZUŠ, Střední ul.
17.00, radnice
11.00, modlitebna Církve bratrské, Hradecká ul.
20.30, Club Kino
10.00, na železniční zastávce Černošice
14.00, DPS
19.00, Club Kino

Archeologie středověkých cest – přednáška a procházka po vybraných lokalitách

10.00, před klubem Ferenc Futurista,
Vrážská 324 (u nádraží)
14.00, DPS
18.30, koncertní sál ZUŠ, Střední ul.
11.00–18.00, vila Tišnovských
(budova MěÚ, Karlštejnská 259)
15. 9.

z města a okolí

Tápání aneb Cesta k abstrakci
Příznivci abstraktních obrazů se mohou těšit na výstavu obrazů Karla Bostla.
Vernisáž se koná 21. 9. od 18 hodin v Galerii sv. Václava v Mokropeské
kapličce. Atmosféru doplní hudební kvintet.
Karel Bostl se narodil 2. 8. 1959 v Berouně ve znamení lva. Střídavě žije
a tvoří v Berouně a na chalupě v Horažďovické Lhotě. Vystavovat začal v únoru
2010 v Kafé baru Bárka v Točníku. Po roce se uskutečnila revernisáž a v současné době si mohou milovníci abstraktního umění při návštěvě blízkého hradu
prohlédnout již druhou stálou prodejní výstavu jeho obrazů. V červenci a srpnu roku 2011 se konala v Městské knihovně Beroun výstava obrázků a skic
s prázdninovou tematikou. Letošní rok pak zahájil dubnovou výstavou abstraktních obrazů v Jiné kávě, jejíž prostory poprvé umožnily vystavit i některé z obrazů velkých formátů. Na tuto prezentaci v Berouně navazuje expozice v městské
knihovně, kde mají návštěvníci možnost sledovat vývoj autora a hledání osobitéDana Jakešová
ho výtvarného stylu.

inzerce

SK Černošice
přijme

Odbor kultury připravuje
září
23. 9. O ošklivém káčátku – klasická pohádka, Club Kino od 16.00
29. 9. Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Los Quemados, Club Kino od 20.30
říjen
7. 10.	Černošická komorní filharmonie, kostel Nanebevzetí Panny
Marie od 19.00
12. 10.	Koncert kapely Zrní, Club Kino od 20.30
19. 10.	Koncert italské kapely Belladona, Club Kino od 20.30
26. 10.	Koncert dnes již legendární kapely 100 Zvířat, Club Kino od
20.30
listopad
2. 11.	Pavlína Jíšová s kapelou, Club Kino od 20.30
4. 11.	Teátr Víti Marčíka – Sněhurka a sedm trpaslíků,
Club Kino od 16.00
4. 11.	Komorní koncert, kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18.00
9. 11.	Koncert kapely Ztracené iluze, Club Kino od 20.30
17. 11.	Zdeněk Bína Acoustic Project (Zdeněk Bína & Jan Urbanec),
Club Kino od 20.30

strojníka - ledaře

Více informací najdete na www.mestocernosice.cz a www.clubkino.cz.

kontakt: Zimní stadion Černošice
Fügnerova 1244
Černošice
tel. 251 643 395

V čísle 5 informačního listu MěÚ Černošice (číslo 5 - květen 2010) byl uveřejněn mnou napsaný
článek s názvem: Případ Moravec, kterým jsem reagoval na leták pana Martina Moravce s názvem: INFORMACE KE KAUZE SPEKULACÍ S ČERNOŠICKÝMI POZEMKY V LOKALITÁCH
POD ŠKOLOU A MĚCHURY (ale také informace z lokalit Vápenice, Habřiny, V Lavičkách...).
V článku jsem uvedl, že: „Nechám na opravdu povolaných, čili na Policii ČR, vyšetření všech skutečností a případné potvrzení faktu, že se jedná o pokus pana Moravce, stylizujícího se do role
Sherlocka Holmese, mlžit v případu jeho obvinění z trestného činu podplácení a udělat ze sebe
předem vlastně oběť. Mnou uvedená informace o tom, že pan Moravec byl obviněn z trestného
činu podplácení a informace, že v případě uvedeného letáku pana Moravce se jedná o „pokus
mlžit v případu jeho obvinění z trestného činu podplácení a udělat ze sebe předem vlastně oběť“,
byly nepravdivé, za což se panu Moravcovi omlouvám.
PhDr. Michal Jirout

inzerce
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