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Složenky už nechodí, nechte si včas připomenout platbu
místních poplatků
Městský úřad změnil od roku 2012 účetní
a ekonomický systém. Z tohoto důvodu došlo
ke změně všech variabilních a případně i specifických symbolů pro platby poplatků (přehled
možných poplatků a plateb ve vztahu k městu
naleznete na str. 10 tohoto IL). Nové variabilní
symboly (dále jen VS) byly uvedeny na složenkách zaslaných všem poplatníkům před prvním
termínem platby poplatku na jaře letošního
roku.
Z důvodu úspor byly letos složenky rozesílány naposledy. Jedinou výjimkou byly složenky
pro platbu druhé části poplatkové povinnosti
za rok 2012 a výzvy k zaplacení nedoplatků za
předchozí období – tyto složenky byly rozeslány
v září 2012. Občané, kteří složenku na podzim
neobdrželi, mají s největší pravděpodobností
své závazky pro letošek vůči městu vyrovnány.
Pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek
ve dvou splátkách, připomínáme, že termín pro
zaplacení druhé části poplatku za likvidaci komunálního odpadu byl do 30. září, druhá část
poplatku za psa je splatná do 31. října. Prosíme, uhraďte poplatky včas, jinak se vystavujete
možnosti vyměření zvýšeného poplatku. Pokud
již nechcete platit jednotlivý poplatek ve dvou
splátkách, ale naopak jednou částkou v prvním
termínu pro platby (jaro běžného roku), kontak-

tujte pí Ovečkovou, případně pí Vrátnou na níže
uvedených kontaktech.
Jak jsme již upozorňovali, pro další roky bude
nezbytné uschovat informaci o přiděleném VS
(pro každý poplatek zvlášť). Pro ty občany, kteří
VS z jakéhokoli důvodu nemají k dispozici, bude
vždy možné jej zjistit na finančním odboru.
Jak nezapomenout na včasnou platbu
v příštím roce?
Poplatek za odpad:
Upozornění na termín placení poplatku za likvidaci komunálního odpadu od roku 2013 bude
úřad rozesílat všem občanům, kteří jsou přihlášeni do služby SMS ROZHLAS. Přihlášení k této
službě je možné prostřednictvím e-mailu nebo
SMS, viz samostatný rámeček na této straně.
Poplatek za psa:
Informace o termínu úhrady poplatku za psa
bude odesílána pouze poplatníkům, kteří o to
požádají – v případě zájmu pošlete e-mail na
adresu financni@mestocernosice.cz, případně
zavolejte na tel. 251 081 518 nebo zašlete zprávu na telefon 602 315 248 a uveďte své jméno,
číslo mobilního telefonu, na který chcete upozornění poslat, a typ poplatku, na jehož termín
placení chcete být upozorněni.

Čeká nás první místní referendum
12. a 13. října 2012 na stejném místě,
kam půjdete hlasovat ke krajským volbám
Otázka k rozhodnutí v místním referendu:
„Souhlasíte s tím, aby celé území, které je k 27. 6. 2012 vymezeno pozemky parc. č. ... (výčet dotčených parcel viz str. 3) 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?“
Další příspěvky a reakce k tématu na str. 3–4 a 12–13.

příklad SMS:
adresát: 602 315 248
text:	poplatek ze psa – Jméno a Příjmení – zasílat na číslo 000000000
příklad e-mailu
adresát: financni@mestocernosice.cz
text:	žádám o zasílání e-mailového
upozornění na platbu poplatku ze
psů na adresu odesílatele a/nebo
SMS zprávy na tel. 000000000.
Jméno a Příjmení
Rozesílané zprávy budou mít obecný charakter, konkrétní detaily prosím řešte na kontaktech
uvedených níže. Aktuální informace zveřejňujeme na webu města www.mestocernosice.cz.
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
Další informace k platbám místních poplatků
najdete na str. 10.

Přijďte na veřejnou prezentaci 5 architektonických návrhů na přestavbu vily Tišnovských
pro potřeby městského úřadu, knihovny,
městské policie a případně pošty.

Kdy: čtvrtek 11. 10. od 16 hodin
Kde: Club Kino
Od 19 hodin se na stejném místě koná
veřejné zasedání zastupitelstva.
Uzávěrka IL listopad je
v pondělí 15. 10. do 10 hodin.
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z radnice

Místní referendum
1. Kdy se bude referendum konat?
Místní referendum se bude konat v pátek 12. 10. 2012 v době od 14.00
do 22.00 a v sobotu 13. 10. 2012 v době od 8.00 do 14.00 hod.

2. Jaká otázka bude položena v místním referendu?
Otázka zní:
„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. č. 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 LR1), 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?“

6. Jak bude probíhat hlasování?
Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním dokladem). Poté
mu okrsková komise vydá hlasovací lístek a úřední obálku a oprávněná
osoba se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
kde označí hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky a tu vhodí do volební
schránky.

7. Jak označím hlasovací lístek?
Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi
„ano“ nebo „ne“. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho do hlasovací
schránky. Vzor hlasovacího lístku a způsob označení bude umístěn v každé hlasovací místnosti.

hlasovací lístek
Město Černošice

Místní referendum – 12. a 13. října 2012
I.

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 (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?“

ANO



NE



8. Co znamená, když odpovím „ano“ a když odpovím „ne“?
Odpověď „ANO“ = chci, aby všechny vyjmenované pozemky zůstaly
nezastavitelné i do budoucna
Odpověď „NE“ = chci, aby se na některých nebo všech vyjmenovaných pozemcích mohlo v budoucnu stavět
Neoznačený hlasovací lístek = zdržuji se hlasování

9. Můžu hlasovat doma?

3. Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?
V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo
volit do zastupitelstva obcí. V případě, že nevíte, zda můžete v místním referendu hlasovat, obraťte se na paní Evu Řehořovou, tel.: 251 081 526.

4. Ve kterém volebním okrsku budu hlasovat?
Rozdělení území města do jednotlivých volebních okrsků je stejné, jako
pro volby do zastupitelstva kraje.

5. Jak získám hlasovací lístek pro místní referendum?
Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě krajských voleb), hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hlasovací
místnosti.

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma, pokud o to ze závažných důvodů (zejména zdravotních) požádá – před začátkem hlasování Správní odbor Městského úřadu Černošice, paní Evu Řehořovou, tel.: 251 081 526,
v době konání hlasování příslušnou okrskovou volební komisi. V takovém
případě oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou urnou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední obálce
(hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají členové komise).

10. Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu?
Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných
pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená v zápisu o hlasování, který odevzdá místní volební komisi. Tato komise sečte všechny odevzdané
hlasy v jednotlivých volebních okrscích a všechny hlasy odevzdané pro
jednotlivé odpovědi a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky
místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Městského úřadu Černošice a současně je zveřejní na www stránkách města.
pokračování na str. 4
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z radnice
pokračování ze str. 3

11. Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je
závazné?
Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob, a je závazné, pokud pro ně (pro konkrétní
odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, zároveň však
alespoň 25 % všech oprávněných osob.

12. Koho můžu kontaktovat v případě dotazů o místním
referendu?
Dotazy před začátkem hlasování:
referendum@mestocernosice.cz
Telefonický kontakt před začátkem hlasování:
723 504 573 (otázky organizační)
721 565 444 (odborné dotazy k územnímu plánování)
602 342 651 (právní dotazy k místnímu referendu)
Telefonický kontakt v době hlasování:
(včetně požadavku na hlasování mimo hlasovací místnost)
723 504 573

Zasahujeme referendem do soukromého vlastnictví?
V posledních několika týdnech jsem se občas setkával s názory, že nadcházející
místní referendum je nepřípustné, nemorální nebo dokonce srovnatelné se znárodňováním v padesátých letech minulého století, protože „chceme rozhodovat
o soukromém vlastnictví jiných osob“. Tuto kritiku musím striktně odmítnout
a rád bych zde vysvětlil proč.
Je pravda, že místním referendem budeme
rozhodovat o tom, zda dané pozemky na okraji
města mají zůstat nezastavitelné. Kdybychom
žádné referendum nevyhlásili, tak o zastavitelnosti daných pozemků rozhoduje zastupitelstvo
při schvalování územního plánu nebo jakékoliv
jeho změně. A při tomto schvalování (resp. případném odmítnutí zastavitelnosti) zasahuje do
soukromého vlastnictví majitelů dotčených pozemků úplně stejně, jako to budou občané činit
při místním referendu. Tento zásah je tedy dán

institutem územního plánu, a pokud jej chceme
kritizovat, je třeba změnit stavební zákon, územní plány zrušit a nechat majitele pozemků všude
stavět bez omezení.
Pokud na druhou stranu akceptujeme, že
územní plán a omezení z něj plynoucí mají své
opodstatnění, pak z pohledu zásahu do soukromého vlastnictví není vůbec podstatné, zda
o něm rozhoduje zastupitelstvo nebo občané.
Místním referendem pouze přenášíme rozhodování o této jedné otázce ze zastupitelstva na

Demontáž městského rozhlasu
Již dva roky nepoužívá náš úřad městský tlampačový rozhlas, ale místo
něj modernější, účinnější a levnější SMS rozhlas (v kombinaci s aktualitami na webové stránce a městských vývěskách). Tlampačový rozhlas
byl v některých částech města téměř nebo zcela neslyšitelný, navíc
v průběhu všedních dní je velká část černošických občanů mimo Černošice (v práci nebo ve škole). Slyšitelnost zpráv byla také omezena
na ty, kteří zrovna byli na ulici, na zahradě nebo měli otevřená okna…
Jeho používání patřilo spíše do doby naštěstí (ne)dávno minulé. Pro
městský rozpočet znamenal náklad zhruba 60 tis. Kč na roční údržbu.
V některých částech města byly v rámci investičních akcí v minulosti
části systému zcela odpojeny, protože jejich zachování by vyžadovalo
další náklady, v jiných částech města nebyl nikdy vybudován.
Mobilní telefon má v Černošicích téměř 100 % dospělých občanů
a naprostá většina dětí nejpozději od 2. stupně školy. Zasílání SMSek
je účinnější, protože zprávu dostanete kdykoliv a kdekoliv, v písemné
podobě – je důležité, aby třeba zprávu o povodni či nefunkčních závorách občan dostal, i když není přímo v Černošicích, a díky tomu mohl
na situaci náležitě a včas reagovat.
Příjemce SMS zpráv máme rozdělené do pěti skupin podle částí města, a tak nemusí třeba mokropeští občané dostávat informace
o odstávce vody v oblasti Vráže a naopak. Připravujeme další vylepšení, která cílení a možnosti volby zpráv dále rozšíří. V současné době má
zasílání zpráv objednáno téměř 700 obyvatel, resp. domácností. Pro
ty, kteří případně mají pouze pevnou telefonní linku, je možné „zasílat
SMSky“ i tam – do sluchátka je přečte hlasový automat. Zasílání neomezeného počtu SMS zpráv stojí úřad díky výhodné smlouvě pouhých
1800 Kč měsíčně.
Dalšími způsoby komunikace města jsou samozřejmě webová stránka, městské vývěsky, Informační list, roznos informací přímo do poštovních schránek aj.
Z hlediska bezpečnosti, což je někdy argument zastánců klasického
rozhlasu (a sám jsem před dvěma roky potvrzoval, že v případě nouze
bychom jej samozřejmě použili), je situace taková, že pro celostátní
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občany (ve svých dřívějších příspěvcích jsem
vysvětloval proč). V žádném případě tím nezasahujeme do soukromého vlastnictví ve větším
rozsahu, než to pravidelně činí samotné zastupitelstvo při schvalování územního plánu.
Důležité je zopakovat, že nenavrhujeme na
daných pozemcích nic měnit. Jde o pozemky,
které jsou dnes nezastavitelné, což stanovily již
předchozí územní plány v minulých letech, a my
pouze chceme od občanů rozhodnutí, zda to tak
má zůstat dlouhodobě.
Byl bych rád, kdyby se místního referenda zúčastnila co největší část černošických občanů
a maximalizovala tak váhu, kterou bude místní
referendum do budoucna mít.
Tomáš Hlaváček
člen rady města

FOTO: MěÚ Černošice

-- Tlampače a spousty kabelů městu nesluší. --

poplachy máme funkční systém sirén (zkouška vždy první středu v měsíci) a pro místní krizové situace (tj. zejména povodně) používá naše
zásahová jednotka svoji vlastní techniku, z jejího pohledu účinnější
a spolehlivější – a bylo to tak i při povodních v roce 2002. Dnes jsou
pro veřejná hlášení mobilní technikou vybaveni nejen naši hasiči, ale
také tři vozy naší městské policie.
Protože ani do budoucna nepočítáme s obnovením používání veřejného rozhlasu, který přitom město hyzdí nejen samotnými tlampači,
ale také mnoha tunami kabelů na sloupech, měl by být v nejbližších
měsících rozhlas definitivně odmontován. Všechny ostatní kabely – veřejné osvětlení i rozvody elektřiny – se postupně přesouvají pod zem,
vzhledu města prospělo i častější sekání trávy a lepší celková údržba,
odstranění nepovolených a přemnožených reklamních tabulí apod. Demontáž zčásti nefunkčního a zcela nepoužívaného rozhlasu je dalším
logickým krokem. O schválení tohoto rozhodnutí nicméně požádám na
říjnovém zasedání zastupitelstvo.
Filip Kořínek

z radnice

Jednou větou...
• O rozhodnutích rady a zastupitelstva z poslední doby si přečtěte v zápisech z jednání
uvnitř listu.
• Veřejná prezentace 5 architektonických návrhů na přestavbu vily Tišnovských
pro potřeby městského úřadu, knihovny,
městské policie a případně pošty se bude
konat ve čtvrtek 11. října od 16 hodin v Club
Kinu. Po prezentaci se bude na stejném místě od 19 hodin konat zasedání zastupitelstva;
bude rozhodovat mimo jiné o novele vyhlášky
o místním pořádku, která by omezila provozní dobu pohostinských zařízení na dobu od
6 hodin ráno do 2 hodin v noci, o pokračování projektu rekonstrukcí místních komunikací v roce 2013, zřejmě o přijetí celkového
strategického plánu rozvoje města, o návrhu
na demontáž nepoužívaného a zčásti nefunkčního městského rozhlasu a o dalších
bodech. Pozvánka s podrobným programem
bude jako vždy nejpozději 7 dní předem na
městském webu a na vývěskách.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Ředitel ZŠ Černošice
vyhlašuje interní výběrové
řízení na místo školníka.
Požadavky:
• řidičské oprávnění "B"
• výborný zdravotní stav
• osoba s elektrokvalifikací
pro samostatnou činnost
• topič nízkotlakých kotelen (vítáno)
Škola nabízí „školnický byt“.
Přihlášky zasílejte na adresu školy:
ZŠ Černošice, Pod Školou 447,
252 28 Černošice,
obálku označte nápisem
„Školník“.
Uzávěrka přijímání přihlášek:
20. 11. 2012 ve 12.00 hod.
Zdeněk Moucha, ředitel školy

Na čem pracujeme,
co se v nejbližší době očekává…
• REKONSTRUKCE ULIC – BUDEME V ROCE
2013 POKRAČOVAT?
Na konci srpna rada města rozhodla o výběru ulic, pro které bude na základě výběrového
řízení zajištěno dopracování projektové dokumentace, aby byly připraveny pro případnou
rekonstrukci v roce 2013. Předběžný seznam
všech ulic a chodníků (včetně těch, kde již projekt máme), jejichž realizace se navrhuje pro rok
2013, je následující:
»» Čapkova
»» Dr. Janského (jen parkoviště u pláže, popř.
vč. opravy úseku od Slunečné)
»» Erbenova
»» Chebská
»» Jičínská
»» Jiráskova
»» Jižní (úsek Nad Statkem – Komenského)
»» Lermontova
»» Libušina (vč. vodovodu)
»» Měsíční (krátké propojení do Slunečné)
»» Pardubická (vč. vodovodu a dešť. kanalizace)
»» Plzeňská
»» Pod Višňovkou (vč. vodovodu)
»» Táborská (úsek Chebská – Kladenská)
»» chodník v křižovatce Dr. Janského a K Lesíku (u žel. přejezdu)
»» chodník ve Vrážské ulici mezi Dr. Janského
a Riegrovou (rekonstrukce)
Podmínkou realizace těchto (a výhledově
i dalších) ulic je schválení ze strany zastupitelstva – to bude o pokračování celkového záměru „velký třesk" rozhodovat na svém zasedání
11. října 2012 od 19.00 v prostorech Club Kina.
Pro schválení je potřeba získat hlasy nejméně
11 zastupitelů.
Pro některé ulice je dále pro realizaci nutné,
aby město získalo souhlas soukromých majitelů
pozemků, které do nich zasahují, popř. aby došlo k převodu do vlastnictví města.
Zastupitelstvu budu navrhovat, aby se příští
rok na úvěr proinvestovalo dalších 30–35 mil.
Kč, a to do oprav výše uvedených ulic (často
blízkých nesjízdnosti), včetně rekonstrukce historického vodovodu ve třech z nich a dobudování dešťové kanalizace skrze ulici Pardubickou
a pod školou až do ulice K Lesíku – tím se zajistí
potřebná likvidace dešťových vod z celé oblasti. Dále předpokládáme dobudování parkoviště u mokropeské pláže a několika chybějících
chodníků.
Díky posílení rozpočtu města novelou zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD) předpokládáme nový úvěr se splatností cca 10 let (méně, než
bylo původně počítáno v loni schváleném zámě-

ru). Letošní úvěr na 35 mil. Kč je 7letý, roční splátka činí cca 5 mil. Kč. Na příští rok bychom přijali
úvěr opět cca 35 mil. Kč, takže splátky jistiny při
desetileté splatnosti by činily cca 3,5 mil. Kč ročně. Celkem bychom tedy od roku 2013 spláceli
na nově opravené ulice cca 8,5 mil. Kč ročně.
Ze zvýšeného výnosu z daně z nemovitosti přitom
máme cca 7 mil. Kč ročně a z daňových příjmů
(RUD) bychom měli mít cca o 10–12 mil. Kč více,
tj. celkem asi 17–19 mil. Kč ročně navíc.
Další prostředky budeme ale potřebovat pro
realizaci ostatních strategických priorit, tj. na rekonstrukci čistírny odpadních vod (předpokládaná spoluúčast 12 mil. Kč), částečně na výstavbu
sportovní haly/tělocvičny (cca polovinu z předpokládaných nákladů do 40 mil. Kč zamýšlíme
pokrýt z prodeje městských pozemků v oblasti
Na Pískách), nákup kulturně-společenského
sálu v Centru Vráž (závazek města z roku 2002
vůči IBS Rokal, část možná bude uhrazena ještě z letošního rozpočtu) a přestavbu/přístavbu
městského úřadu (většinu nákladů by měl uhradit výnos z prodeje pozemku úřadu v Riegrově
ulici a objektu městské policie v Kladenské). Pro
některé z těchto dalších záměrů v případě nenalezení jiných zdrojů bude možná opět navrhováno použití úvěru, jehož splátky by byly kryty z navýšeného příjmu z RUDu (například 20milionový
úvěr na tělocvičnu na 10 let by znamenal splátky
jistiny 2 miliony ročně, což je při současném stavu rozpočtu pro takto významnou dlouhodobou
prioritu přijatelné).
Samozřejmě i nadále budeme usilovat o získání dalších dotací – např. na tělocvičnu byla žádost o dotaci podána v září; v případě jejího získání a úspěšného prodeje pozemků Na Pískách
bychom pak nepotřebovali výše zmíněný úvěr.
Náš finanční podíl na rekonstrukci ČOV bychom
měli být díky dodatečným příjmům v průběhu
dvou let případně schopni pokrýt bez úvěru.
Zda, resp. v jakém rozsahu budeme moci pokračovat s rekonstrukcemi zbývajících průjezdních ulic také v roce 2014, bude opět záviset na
vývoji celkových příjmů města, upřesněných odhadech nákladů (po zpracování projektů), jejich
relativní důležitosti a zejména na vývoji ohledně
financování a realizace klíčových priorit uvedených v předchozím textu.
Další menší investiční akce (veřejné osvětlení,
úpravy sítě VaK, rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mokropsech apod.) je město i nadále
schopno krýt ze svého základního rozpočtu (tj.
bez zapojení zvýšeného výnosu z daně i z RUDu)
a totéž platí pro naše školy a školky.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

Změna úředních hodin

Patří do Černošic hrací automaty?

Městský úřad Černošice oznamuje, že od 1. 10. 2012 je na pracovišti
v Podskalské, na oddělení osobních dokladů správního odboru, zrušeno
sezonní rozšíření úředních hodin v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny jsou
zpět zavedeny standardní úřední hodiny a to od 8.00 do 12.00 hod. Klienti
objednaní přes internet budou samozřejmě odbaveni v souladu s jejich
objednávkou.
Správní odbor Městského úřadu Černošice

V příštím IL se budeme věnovat mj. tématu výherních hracích automatů v našem městě. Zajímaly by nás vaše názory na tuto problematiku.
Prosím, pište na adresu redakce@mestocernosice.cz nebo daniela.
gottelova@mestocernosice.cz, event. Daniela Göttelová, místostarostka, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Děkuji
Daniela Göttelová, místostarostka
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Budou mít Černošice své logo?

dohoda, že si její studenti vyšších ročníků vezmou Černošice jako téma své seminární práce.
Pro nás to byla možnost bez finančních nákladů dostat spoustu různých návrhů – grafiky, ale i kalendářů, knih, reklamních předmětů
a také třeba analýzy současné veřejné prezentace a komunikace města. Mohu-li z jejích slov
soudit, paní ředitelka školy Orange Factory tímto
krokem vyjádřila mj. i podporu nové éře Černošic jako města spravovaného otevřeně, čistě
a moderně – kromě toho, že téma Černošice
bylo asi zajímavé i pro studenty a nějaké téma
vymyslet museli tak jako tak.

FOTO: Petr Kubín

XX Jaké zadání studenti dostali?
Od nás nedostali žádné detailní zadání. Podle
svého oboru se někteří zaměřili na fotografické
kalendáře, jiní na analýzy komunikace, další na
grafické materiály, tiskoviny a reklamní předměty. Na úplném začátku jsme se se studenty
setkali osobně a během krátkého času jim řekli
co nejvíce o tom, jaké jsou silné a slabé stránky
Černošic, jací jsou černošičtí občané, jaký úřad
se snažíme vybudovat apod.

-- Studenti VOŠ Orange Factory v rámci svých seminárních prací navrhovali logo Černošic. --

Během letošní srpnové mariánské pouti byly ve vile městského úřadu (vile Tišnovských) vystaveny návrhy loga a grafiky města Černošice, které zpracovali studenti
Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy Orange Factory. Mnohé z nás při
návštěvě této výstavy napadla spousta otázek. O odpovědi na některé z nich jsem
požádala starostu Filipa Kořínka.
XX Jak vůbec vzniknul nápad nechat navrhnout logo Černošic?
Zaprvé, nešlo a nejde jen o logo – jde celkově
o lepší prezentaci města a úřadu, od dopisních
papírů přes vizitky až třeba po služební automobily. S nápadem přišel pan tajemník Honza
Louška a moji podporu získal okamžitě.
XX Proč?
Aby úřad působil přátelsky, moderně a profesionálně, to vychází i z takovýchto vnějších znaků –
které pak dohromady shrnuje „grafický manuál“,
jaký má dnes každá větší organizace (a náš úřad
má cca 190 zaměstnanců). Mimochodem, náš
úřad již z minula grafický manuál má – ale ten
rozhodně potřebuje inovovat, zkvalitnit a doplnit, stejně jako to potřebovala například webová
stránka a řada dalších věcí.

XX Nestačí znak města? Je nutné logo
a proč? Jaký je rozdíl v jejich používání?
Logo není samozřejmě „nutné“, je to něco
navíc. Logo (vedle znaku) má dnes celá řada
měst – namátkou třeba Tábor, Hodonín, Tišnov,
Chomutov, Ostrava... – jen si zadejte do googlu
„nové logo města“ a uvidíte...
Znak města schvaluje parlament. Logo města a všechny grafické materiály si město či úřad
vybírají samy, mohou je častěji měnit, více s nimi
pracovat atd.
XX Proč padla volba zrovna na soukromou
VOŠ Orange Factory? Jak byla tato škola
vybrána?
Jedná se o soukromou grafickou školu umění
a reklamy. Tato škola nebyla „vybrána“, nýbrž
s ní byla na základě přímého kontaktu učiněna

Adresář obchodů a služeb
Doplňujte své údaje!
Na webových stránkách města je zveřejněn adresář obchodů a služeb. Postupně pak zveřejníme adresář také na stránkách Informačního
listu. Rádi bychom ale poskytli občanům co nejaktuálnější informace.
Prosím, zkontrolujte údaje o své provozovně, službě na http://www.
mestocernosice.cz/obchody-a-sluzby/.
Opravy a doplnění posílejte Mileně Kozákové na e-mail: milena.kozakova@mestocernosice.cz nebo volejte na tel.: 251 081 538.
Dana Jakešová

XX Dostane autor vítězného/nejlépe hodnoceného návrhu nějakou odměnu a případně
jakou?
Nejedná se o nějakou soutěž, ze které by vyšel
vítěz. Jedná se o seminární práce studentů, kteří si naše město vzali jako své téma pro uplynulý
školní rok. Nevyhlašujeme tedy žádné vítěze –
vítězem byli všichni, kterým jejich seminární práci jejich pedagogové přijali a pochválili, dostali
za ně dobré známky.
XX A kdyby se město nakonec rozhodlo některý návrh používat?
Pokud některý návrh budeme chtít začít reálně
používat pro město a úřad, předpokládám, že
nějakou finanční odměnu autorovi vyplatíme.
Dana Jakešová, editorka IL
redakce@mestocernosice.cz
Do dalšího čísla Informačního listu připravujeme
materiál s „pohledem z druhé strany“, tedy VOŠ
Orange Factory.

Důležitá telefonní čísla:
112 . . . . 
158 . . . 
155 . . . 
150 . . . 

Tísňová volání – centrální číslo
Policie
Záchranná služba
Hasiči – centrální číslo

Městská policie Černošice. . . . . . . . . .
Poruchy dodávky elektřiny. . . . . . . . . .
Poruchy vodovodu a kanalizace. . . . .
Poruchy plynu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veřejné osvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724 060 620
840 850 860
602 324 785
1239
800 101 109

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová
Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz
Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo:
MKČR 14138 | Náklad: 2 800 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané
rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. 10. do 10 hodin.
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Z 58. jednání Rady města Černošice ze dne 20. 8. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice
• bere na vědomí informace o nutnosti opravy
čerpadla v čerpací stanici splaškových vod
v Topolské ulici a souhlasí s úhradou faktury společnosti AQUACONSULT, s. r. o., za
opravu čerpadla Hydrostahl autorizovaným
servisem v čerpací stanici splaškových vod
v Topolské ulici za 51.030 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti použití
chemických přípravků pro zlepšení kvality odpadních vod v ČOV před zahájením její opravy;
souhlasí s úhradou faktur společnosti KEMIFLOC, a. s., za dodávku 8,4 t chemických
přípravků pro zlepšení kvality odpadních vod
v ČOV před zahájením její opravy za 88.200
Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření
č. 44, kterým dojde k přesunu finančních prostředků na řešení odvrácení havarijního stavu;
• souhlasí s úhradou finančních nákladů ve výši
49.316 Kč bez DPH společnosti AQUACONSULT, s. r. o., za dodávku a montáž materiálu
pro opravu splaškové kanalizace ve Střední
ulici podle usnesení R/57/2/2012 přijatého
na schůzi rady konané dne 6. 8. 2012;
• souhlasí s povolením výjimky společnosti
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., zastupující ČEZ
Distribuce, a. s., pro překop ulice Kazínská
v místě napojení na cyklostezku v souvislosti
s pokládkou kabelových rozvodů NN, z důvodu nemožnosti využití bezvýkopové technologie v rámci akce „Kazínská – posílení NN
č. IV–12–6001360“ za podmínky, že uvedená společnost současně s realizací akce
bezplatně provede i pokládku rozvodů VO pro
město dle stavebního povolení; spis. zn. výst.
65280/2011/Šp/Č/K ze dne 23. 1. 2012;
• bere na vědomí informace o porušení dešťové kanalizace v místech jejího křížení se splaškovou kanalizací v křižovatce ulic Havlíčkova
a Jiráskova; souhlasí s cenovou nabídkou
firmy PSVS, a. s., provádějící rekonstrukci
ulice Havlíčkova na realizaci nové šachty v křižovatce ulic Havlíčkova a Jiráskova a opravy
porušeného potrubí dešťové kanalizace za
150.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2917/84
a 2917/206 založené smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 25. 7. 1994;
• souhlasí s podpisem nové dohody o ukončení nájmu bytu č. 3 v Poštovní ulici č. p. 228
s datem ukončení nájmu 30. 7. 2012 a se zveřejněním záměru na pronájem dřevěné kůlny
v zahradě domu č. p. 228 v Poštovní ulici;

• nesouhlasí s odpuštěním příspěvku za vznik
nových bytových a nebytových jednotek v plánované stavbě polyfunkčního domu na pozemku č. parc. 1682/147 v k. ú. Černošice; trvá
na svém usnesení č. R/42/8/2012 přijatém
na 42. schůzi rady konané dne 12. 3. 2012;
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el.
energie k pozemku parc. č. 2747/9 ve Školní
ulici;
• souhlasí s dodatečným povolením stavby přístupového schodiště a zpevněné plochy pro
vjezd na pozemek parc. č. 2804/6, vybudovaných na pozemku města parc. č. 2804/1
v ulici Pod Višňovkou;
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy STŘECHY
NA KLÍČ – Jakub Hruška ve výši 49.380 Kč
vč. DPH na opravou komína a souvisejících
klempířských prvků domu č. p. 228 v Poštovní ulici;
• souhlasí se stavbou garáží na pozemku parc.
č. 2639 za předpokladu, že bude dodržena
vzdálenost stavby min. 0,6 m od hranice s pozemkem veřejného prostranství dle platného
ÚP a že budou současně sceleny pozemky
parc. č. 2639 a 2641, návrh již není v kolizi se
záměrem města;
• souhlasí se změnou využití pozemku parc.
č. 4108/11 o výměře 10 m2 – místo současného využití „lesní pozemek“ nově jako „zahrada“.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy o jazykové výuce ve školním roce
2012/2013 s jazykovou školou Michal Hruška
– Agentura Hermés, IČ 66758220, v ceně 335
Kč za 45 minut výuky vč. DPH, celková cena za
školní rok (40 lekcí po 90 min) činí 26.784 Kč
vč. DPH.
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu bytu v Domě s pečovatelskou
službou a pověřuje vedoucího odboru Dům
s pečovatelskou službou rozhodováním o uzavírání dohod o ukončení nájemní smlouvy na
nájmu bytu a podepisováním dohod o ukončení
nájemní smlouvy o nájmu bytu.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve
2. třídě MŠ Topolská dle schválené kapacity
(16 dětí) pro školní rok 2012/2013;
• souhlasí s výší úplaty za předškolní vzdělává-

ní pro školní rok 2012/2013 v MŠ Topolská
ve výši 1.300 Kč měsíčně s účinností od 1. 9.
2012;
• jmenuje pí Barákovou a pí Sticzayovou do komise pro školství, mládež a sport s účinností
od 20. 8. 2012.
RŮZNÉ
Rada města Černošice souhlasí s finanční
podporou projektu „Festiválek k desetiletému
výročí přestěhování ZUŠ do vily U Kantůrků“ ve
výši 8.800 Kč.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2009 o ochraně veřejného
pořádku, a ukládá starostovi předložit tento
návrh zastupitelstvu města;
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene;
• vydává Volební řád školské rady ZŠ Černošice;
• bere na vědomí informace o výběrovém řízení na provedení akce „DPS – nákup a montáž
kotlů“; souhlasí s výběrem nabídky spol. BT
VUSTE, spol. s. r. o., na akci „DPS – nákup
a montáž kotlů“ za celkovou cenu za jeden rok
168.000 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 47;
• souhlasí se záměrem směny pozemku parc.
č. 2254/1 o výměře 170 m2 v k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za spoluvlastnický podíl (1/2) paní ************** na pozemcích parc. č. 6170/9 o výměře 74 m2 a parc.
č. 2250/2 o výměře 800 m2, oba v k. ú.
Černošice a ukládá odboru investic a správy
majetku zveřejnit záměr směny pozemků na
úřední desce Městského úřadu Černošice;
• schvaluje záměr směny pozemku parc.
č. 2751/6 a části pozemku parc. č. 2750/4,
oba v k. ú. Černošice a ukládá odboru investic a správy majetku zveřejnit záměr směny na
úřední desce Městského úřadu Černošice;
• bere na vědomí žádost paní ******** a pana
******** o rozšíření míst na území města Černošice, na kterých je možné konat trh; nesouhlasí se změnou Tržního řádu;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 45 a 46;
• souhlasí s uzavřením licenční smlouvy se
společností INTEGRAM, o. s.

Z 59. jednání Rady města Černošice ze dne 3. 9. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 50;
• bere na vědomí rozpočtové opatření č. 51
a doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 51.

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutnosti zahájení projekční přípravy pro případné pokračování rekonstrukcí místních komunikací v následujícím roce; souhlasí s vyhlášením veřejné
zakázky, jejímž předmětem bude zpracování
projektových dokumentací pro rekonstrukci
místních komunikací II. etapa, a ukládá odbo-

ru investic a správy majetku a úseku právnímu
připravit společně podklady pro toto výběrové
řízení a veřejnou zakázku vyhlásit;
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu nájemného a záloh za služby v souvislosti
s ukončením nájmu bytu č. 3 v budově č. p.
228 v Poštovní ulici;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
směnné smlouvě mezi městem Černošice
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•
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a *************** o směně pozemků podle doručené nabídky a doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit uzavření smlouvy
o budoucí směnné smlouvě s *******************
o směně pozemků;
souhlasí s dělením pozemku parc. č. 1156/7
v Husově ulici; s vybudováním kanalizační
a vodovodní přípojky k nově oddělovanému
pozemku z pozemku parc. č. 1156/7 v Husově ulici;
souhlasí s odstraněním části zpevněné plochy na pozemku parc. č. 107/1 v ulici Jansova a jejím nahrazením zelení;
souhlasí s provedením průzkumného hydrogeologického vrtu a s jeho případným vystrojením na pozemku parc. č. 4728/16 v chatové osadě Radost;
souhlasí se záměrem prodeje části cca
43,5 m2 pozemku parc. č. 3829/3 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice ************** za cenu min. 3.000 Kč/m2
a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit záměr prodeje části cca 43,5
m2 pozemku parc. č. 3829/3 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice
*************** za cenu min 3.000 Kč/m2;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Dis-

•

•

•

•

tribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 2738/10 a 2743/2
(PK 721), v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 6.000 Kč;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jiří Majer
– ELEKTRO na osvětlení přechodu u nádraží
Černošice-Mokropsy za 49.762,50 Kč bez
DPH;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s RWE
GasNEt, s. r. o., pro stavbu přípojky zemního plynu na pozemku parc. č. 1695/3 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 300 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 3038/1 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 5.000 Kč vč. DPH;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Veřejné osvětlení Černošice
– ul. Riegrova“ ve složení: p. Kořínek, p. Jiránek, p. Votava a náhradníci: p. Wolf, p. Procházka a pí Podholová; souhlasí s termínem
konání komise dne 6. září 2012 v 10.30.

RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí text
petice proti povolení a výstavbě nové základnové
stanice mobilní komunikace na RD č. p. 1032
na pozemku parc. č. 133/1, vše v k. ú. Černošice.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí, aby byl výlepem plakátů pověřen
od 4. 9. 2012 pan Dobiáš za 2.500 Kč měsíčně;
• souhlasí s poskytnutím parku Berounka a se
zapůjčením městské aparatury na ozvučení
akce Letní Kino iniciativě 35 kakají zastoupené p. Jelínkem ve dnech 7. až 9. září 2012;
• souhlasí s plynofikací a zhotovením ústředního
topení v černošické hasičské zbrojnici v částce
do 70 tis. Kč a ukládá Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního
ruchu zajistit nejméně 3 nabídky na zhotovení
ústředního topení v hasičské zbrojnici;
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti France Car, s. r. o., – Hradec Králové
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup
auta zn. Dacia Logan VAN“ za celkovou nabídkovou cenu 215.880 Kč včetně DPH.

Ze 17. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 13. 9. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• nesouhlasí se stavbou základnové stanice
mobilní komunikace v ulici Na Vyhlídce dle
předložené žádosti společnosti T-Mobile
Czech Republic, a. s., a ukládá pověřenému zastupiteli T. Hlaváčkovi prověřit možnost
do budoucna omezit umístění mobilních základnových stanic skrze 1. změnu územního
plánu pouze mimo plochy tzv. čistého bydlení;
• bere na vědomí předložený návrh řešení
turistické trasy podél Berounky a nedoporučuje jeho zapracování do návrhu 1. změny
územního plánu Černošice;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 41, 45
a 51;
• stanovuje pravidla pro schvalování rozpočtových opatření;
• stanovuje
1. odměnu pro předsedu místní a okrskové
komise pro místní referendum 1.600 Kč
2. odměnu pro člena místní a okrskové komise pro místní referendum 1.140 Kč
3. odměnu pro zapisovatele místní a okrskové
komise pro místní referendum 1.140 Kč
• schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 218-018-12
(Jmenovitý zápis hlasování:
pro: p. Hendrych, p. Hlaváček, p. Hradilek,
pí Kalousková, p. Kořínek, p. Kratochvíl,
p. Kraus, p. Müller, pí Paříková, p. Prskavec,
p. Stádník, p. Ticháček, p. Wolf, p. Zmatlík
proti: nikdo
zdrželi se: sl. Goldová, pí Mašatová)

• schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě směnné mezi městem Černošice
a panem Janem Landou;
• schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě směn-
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•

•

•

•

né mezi městem Černošice a paní Helenou
Kratochvílovou;
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě směnné mezi městem Černošice
a paní Evou Červenkovou;
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi
městem Černošice a Ing. Vladimírem Leškou a paní Radkou Kalabisovou o darování
pozemku parc. č. 2917/226 o výměře 41 m2
v k. ú. Černošice městu Černošice;
schvaluje přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace od Ministerstva financí České republiky ve výši 10 mil. Kč určené na akci
„Rekonstrukce ulic Domažlická, Rumunská,
Střední, Husova, Pod Horkou a Riegrova
v Černošicích“;
rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č.183/2006 Sb., že návrh paní Pěkníkové
bude projednáván v rámci pořizování Změny
č. 1 územního plánu Černošice;
bere na vědomí informaci o dalším jednání s Ing. Romanem Ševčíkem ve věci
jím uplatněných nároků vůči městu Černošice a návrh pana Ševčíka na koupi části pozemku parc. č. 2815/4 v k. ú.
Černošice o výměře cca 500 m2 za cenu
2.500 Kč/m2 a souhlasí s minimální nabídkovou cenou 2.500 Kč/m2;
(Toto usnesení nebylo přijato – pro: 2;
proti: 12; zdržel: 1);

• mění usnesení přijaté na 12. zasedání zastupitelstva města dne 26. 1. 2012 pod číslem Z/12/1/2012, a to na znění: schvaluje
schodkový rozpočet na rok 2012 a příspěvky
příspěvkovým organizacím a konstatuje, že
pro krytí schodku bude použito zůstatků na
účtech a čerpání finančních prostředků z dříve uzavřených úvěrových smluv.

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.

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

z radnice

Co patří do červených kontejnerů
V červenci přibyly v našem městě dva kontejnery
červené barvy určené k zpětnému odběru baterií
a drobného elektrozařízení. Do směsného odpadu tyto věci nepatří. První kontejner je umístěný
v ulici Poštovní před budovou pošty a druhý kontejner v ulici K Lesíku vedle školní jídelny.
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.
Co všechno do červených kontejnerů patří
a co nikoliv?
Patří sem: baterie a drobná elektrozařízení, jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky
apod.
Nepatří sem: 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. --

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 každou středu 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.

Větve nesmí
přesahovat
do ulice
Vážení občané města Černošice,
všichni vlastníci nemovitostí jsou povinni
o svůj majetek řádně pečovat a tato povinnost se vztahuje i na stromy a keře rostoucí na Vašich pozemcích. V mnoha případech tato zeleň přesahuje na sousední
pozemky, zejména chodníky a místní komunikace, čímž ztěžuje a znepříjemňuje
pohyb chodců na nich.
Jedná se i o spadané ovoce, kdy hrozí
uklouznutí, popř. i bodnutí žahavým hmyzem.
V zájmu zlepšení prostředí v našem
městě a zkvalitnění života v něm Vás žádáme, abyste veškeré větve stromů a keřů
přesahující na přilehlé chodníky či silnice
odstranili, a to do 30. 11. 2012.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb
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poplatek za likvidaci
komunálního odpadu

poplatek za užívání
19 veřejného prostranství

poplatek z ubytovací
kapacity

poplatek za lázeňský
a rekreační pobyt

likvidace odpadu pro
podnikatele

FO

FO / PO

PFO / PO

PFO / PO

PFO / PO

lhůta

388063349 0800 složenka 2012 nebo přidělený 10 dnů od vzniku povinpři registraci
nosti, běžně do 31. 5.
a 31. 10.

kód
variabilní symbol
banky

poplatník: FO fyzická osoba n PFO podnikající fyzická osoba

388063349 0800 číslo pokutového bloku

388063349 0800 přidělený při projednání

objednané služby –
19 vodovody a kanalizace

uzavření vody v případě neplacení

nájemné a služby spo- 19 jené s užíváním bytů

inzerce v IL, plakátování

nájemné za pozemky, 19 nebytové prostory

19 -

objednané služby
technických služeb

nájem hrobového
místa

pokuty uložené MP
na místě

19 pokuty uložené ve
správním řízení, náklady řízení

správní poplatky

poplatek v knihovně,
upomínka

FO / PO

FO / PO

FO / PO

n PO právnická osoba

FO

FO / PO

FO / PO

FO

FO

FO

FO / PO

Poplatky a pokuty lze platit kromě převodu na účet i v hotovosti v pokladnách úřadu na obou pracovištích, případně složenkou na poště.
Platby na fakturu je nutné hradit dohodnutým způsobem úhrady uvedeným na faktuře hotově/převodem.

FO

hotově

19 -

19 -

19 -

19 -

120 Kč/rok

+ upomínky

388063349 0800 přidělený při projednání

388063349 0800 dle smlouvy

388063349 0800 dle smlouvy

388063349 0800 číslo faktury

388063349 0800 číslo faktury, předpisu

388063349 0800 číslo faktury

388063349 0800 číslo faktury

388063349 0800 číslo faktury

388063349 0800 číslo faktury

objednané služby MP 19 -

FO / PO

40010 - 388063349 0800 číslo faktury

vodné, stočné

19 -

čtvrtletně do 15. dne po
uplynutí čtvrtletí

čtvrtletně do 15. dne po
uplynutí čtvrtletí

v den zahájení užívání
prostranství

finanční odbor

OZV o místních
poplatcích

OZV o místních
poplatcích

OZV o místních
poplatcích

1 měsíc

podle úkonu

dle rozhodnutí

do 15 dnů od data uložení
pokuty

při uzavření smlouvy, dále
dle smlouvy po 10 letech

dle smlouvy

datum splatnosti

datum splatnosti

datum splatnosti

datum splatnosti

datum splatnosti

datum splatnosti

datum splatnosti

odbory MěÚ – OVV,
SO, SU, ŽP, ŽU, OD

odbory MěÚ – OVV,
SO, SU, ŽP, ŽU

MP

TS

OISM

OŠKCR

OISM

OISM

OISM

TS

městská policie
(MP)

AQUACONSULT

historicky stano- KNIHOVNA
veno

podle úkonu

rozhodnutí

poučení na pokutovém bloku

smlouva

smlouva

faktura

předpis plateb,
faktura

faktura

faktura

faktura

faktura

faktura
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Nechte si zasílat všechny důležité místní informace přímo na svůj mobilní telefon.

SMS – rozhlas do kapsy

Jak se k odběru zpráv přihlásit? – Můžete buď zaslat SMS zprávu ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo 777 081 532,
nebo ještě lépe poslat email s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@mestocernosice.cz.
Budete pak od nás dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody, pozvánky na významné kulturní a jiné akce ve městě,
upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň a další).
Jestliže do sms zprávy napíšete jméno ulice, budou Vám zasílány zprávy pouze o dané lokalitě.
Uvedete-li rovněž jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno prijmeni“), velmi nám usnadníte administraci.

SMS ZPRÁVY LZE POSÍLAT I NA PEVNÉ LINKY!

z radnice

Je v Černošicích v noci nebezpečno?
Letní prázdniny jsou za námi a Městská policie Černošice může zrekapitulovat jejich
průběh. Měsíce červenec a srpen jsou každoročně obrovskou zátěží na bezpečnostní
situaci v našem městě a prověří připravenost celé městské policie, ale i jednotlivých
strážníků, této zátěži čelit.
Největší problémy města Černošice tvoří tak jako
v minulých letech v denní době nedovolené parkování v místech, kde je to zejména dopravním
značením zakázáno. V době noční pak rušení
nočního klidu, vandalismus, opilci, v poslední době i narkomani a s tím související trestná
činnost. Z tohoto důvodu je noční doba vnímána jako velmi rizikové časové rozmezí, na které
bylo nasazováno v době prázdnin více strážníků
než v minulých letech. Bohužel ani tato opatření
nedokázala zcela zabránit některým nenechavcům, ničitelům a jiným darebákům, aby upustili
od svých úmyslů.
Jako nejrizikovější místa v Černošicích jsou
vnímána veřejná prostranství kolem restaurací,

Názory zastupitelů
Domníváte se, že by se otevírací doba restauračních zařízení a heren v Černošicích měla
regulovat místní vyhláškou? Pro ne/proč ano?
Pokud ano, tak v kolik hodin by se mělo zavírat? Jak velký vliv podle vás může mít dřívější
zavírací doba na množství páchané trestné
činnosti a narušování veřejného pořádku ve
městě?
● David Hendrych (Věci černošické):
Otevírací dobu restauračních zařízení a heren
v Černošicích nepovažuji za problém, který by
město mělo regulovat místní vyhláškou. Naopak
se domnívám, že regulace otevírací doby směrem k dřívějším hodinám by mohla vést k přesunu návštěvníků, kteří hledají tento typ zábavy,
z míst k tomu určených (restaurace, herna) na
ulici. Spíše bych se proto ve spolupráci s městskou policií zaměřil na kontrolu dodržování již
existujících pravidel pro provoz těchto zařízení
a také na kontrolu a umravňování návštěvníků
na „cestě domů“.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Jsem proti regulaci otevírací doby restauračních
zařízení a heren v Černošicích místní vyhláškou.
Proč? Impulsem ke vzniku tohoto návrhu je údajný nadměrný vandalismus v centru města způsobený nočními návštěvníky restaurací. Podle
mého názoru stanovení povinné zavírací doby
na druhou hodinu ranní na situaci nic nezmění
– ti stejní lidé, kteří opouštěli tato zařízení pod
vlivem alkoholu a bez peněz, které prohráli na
automatech, k ránu, je budou opouštět ve stejném stavu již ve dvě hodiny po půlnoci. Navíc
rozzuření tímto opatřením si možná svoji zlost
vylijí na našem městském mobiliáři dvojnásob
vztekle. Policie disponuje již dnes paragrafy,
které lze na podobné týpky použít – náš trestní
řád umí potrestat poškozování cizí věci, opilství,
rvačku, výtržnictví apod. Navíc nočním hostem
restaurace se občas může stát i naprosto „slušný“ člověk, kterému například ujel poslední vlak,
který si chce cestou z divadla zajít na skleničku
s kamarádem, kterého léta neviděl, slaví naro-

a to zejména v centru města, kde se v noční
době schází mnoho různých existencí, z jejichž
řad se následně vyčleňují osoby, které páchají
trestnou činnost a narušují veřejný pořádek.
Přibližně v 95 % se jednalo o osoby s trvalým
pobytem mimo naše město. Jedná se o osoby
povětšinou z Prahy, ale též ze severní Moravy.
Můžou za to nonstop bary a herny?
K tomuto negativnímu trendu dosti značnou
měrou přispívají např. restaurační zařízení a herny, jež mají nonstop provoz. V letním období řešila městská policie stížnosti např. na osoby, které
se zdržovaly v noční době v ulici Ke Švarcavě
a zanechávaly zde po sobě odpad včetně injekčzeniny nebo má sraz se spolužáky ze střední.
Pokud chceme z našeho města vypudit noční
vandalismus, zrušme výherní hrací automaty.
Buďme městem bez hazardu a gamblerů!
● Karel Müller (Věci černošické): Zavírací doba ve 2 hodiny ráno mi připadá jako slušný kompromis. V rozhodnutí se skrývá dilema
mezi tím, jak ochránit bezpečí a práva jedněch
občanů a neomezit svobodu jiných. Osobně
se v tomto případě kloním k tomu spíše řešit
záležitost obecnou vyhláškou, neboť považuji
za nepřijatelné, aby bylo komukoli pravidelně
odepíráno právo na noční klid. Pokud vím, jedná se o dvě problematické provozovny a změna
vyhlášky by umožnila nadobro odradit konkrétní
narušitele nočního klidu a veřejného pořádku,
kteří se do těchto zařízení přirozeně v nočních
hodinách stahují. Existuje předpoklad, že by do
Černošic vůbec nepřijeli nebo se v jistý okamžik
(posledním vlakem) přesunuli do Prahy anebo
šli domů. Řešit situaci trvalými raziemi a hlídkováním MP se zdá být málo účinné, vždy jen
dočasné a relativně nákladné řešení. Zároveň
bych apeloval na vedení města, aby podpořilo
MP v tom užívat při vynucování (a interpretaci) této vyhlášky prostý rozum a brát ohled na
specifický kontext každého možného narušení
nočního veřejného pořádku.
● Filip Kořínek (Věci černošické): Od
začátku nástupu do funkce starosty opakovaně řeším stížnosti a problémy, které souvisejí
s nočním provozem některých hostinských
zařízení v centru města. Podle městské policie
se do těchto míst koncentrují problematické
jevy, přesouvají se tam po uzavírací době někteří návštěvníci z jiných podniků, dokonce z jiných měst či obcí. Technické služby pak často
musí likvidovat následky výskytu podnapilých
osob v centru města. Rovněž z hlediska používání výherních automatů, které je v nočních
podnicích časté, bych považoval za výhodu,
pokud by nebyl možný jejich nepřetržitý provoz. Domnívám se proto, že regulace provozní doby je v tomto případě v zájmu převážné
většiny obyvatel spíše potřebná a navrhovaná
míra omezení (zákaz provozu v době od 2 do
6 hodin v noci) je rozumná a přijatelná. Tento

ních stříkaček a jehel. Dále bylo řešeno např.
několik stížností na rušení nočního klidu v areálu
hotelu Kazín, kde se osoby chovaly velmi hlučným způsobem. V centru města došlo i k několika fyzickým potyčkám mezi osobami, které byly
ovlivněny alkoholem.
Vzhledem ke skutečnosti, že město Černošice má zákonnou možnost řešit problematiku
veřejného pořádku např. ukládáním povinností
formou obecně závazných vyhlášek a nařízení,
v současné době probíhají přípravné práce na
takovém právním předpisu. Tento by měl řešit
problémy našeho města, a to např. zavírací
dobu restauračních zařízení a heren, a nastavit
jasná pravidla pro všechny osoby na další období.
Velmi vydatným způsobem zde byla prováděna kontrolní činnost i Policií ČR, a to policisty
z Obvodního oddělení Řevnice a Dopravního inspektorátu Praha venkov – západ, kterým bych
chtěl touto cestou poděkovat.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice

návrh, který bude v říjnu předložen zastupitelstvu, proto podpořím.
● Tomáš Hlaváček (Věci černošické):
Krátce jsme již diskutovali o nepřetržitém provozu několika podniků, které dle městské policie
porušování veřejného pořádku a potenciálně
páchání trestné činnosti dlouhodobě přitahují.
Myslím, že je na místě nějaké rozumné omezení
otevírací doby do vyhlášky začlenit. O konkrétních parametrech budeme dále jednat.
● David Otava (Nezávislí pro Černošice):
Obecně nejsem zastáncem přílišné regulace
prostřednictvím místních vyhlášek a omezování podnikatelského prostředí na území města.
A proto také nesouhlasím s regulací otevírací
doby provozoven.
Jestli se nepletu, tak otázka směřuje k Sportbaru
U sedmiček a k nonstop baru Kazín. Připouštím,
že je tam (i v okolí) občas rušno a nonstop provoz má určitý vliv na narušování veřejného pořádku. Ale není to dáno tím, že se jedná o noční
podniky a pro narušování veřejného pořádku je
typická právě noční doba? Pokud by bylo v noci
zavřeno, tak k narušování pořádku bude docházet pořád (dost možná v menším rozsahu), ale
jenom někde o kousek dále na jiném místě.
Ctím principy legitimního očekávání a svobodného podnikání. Stačí, že podnikatele překvapilo nevídané navýšení daně z nemovitosti. Nevytvářejme jim další překážky, pokud to nebude
vyloženě nezbytné. A pokud omezovat provoz
nočních podniků, tak pouze u nových, a ne
u těch zaběhnutých.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Podnětem k řešení otevírací doby
místních restaurací a heren bylo několik stížností místních obyvatel na rušení nočního klidu
v pozdních hodinách v centru obce. Je třeba si
uvědomit, že Černošice již určitě nejsou ospalou vesničkou na dosah od Prahy. Jejich rozvoj
je překotný. Někdy jsme na něj hrdí, často nám
však vadí jeho nežádoucí důsledky. Historicky
se jedná o rekreační oblast – tam asi zábava
patří. A při tom se někdy protáhne i do nočních hodin. Myslím si, že daný problém se týká
v současnosti jen jedné lokality v centru Černošic, navíc lokality, kam snad restaurace či bar
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s provozem v nočních hodinách patří. Samozřejmě s provozní dobou v nějakých přijatelných
intencích – z mého pohledu zhruba do půlnoci,
maximálně jedné hodiny v noci.
Pokud se takový podnik stane zdrojem problémů, mají být tyto problémy řešeny konkrétně –
konkrétní viníci mají být vypátráni, mají být vedeni k zodpovědnosti za své chování. To je náplní
práce policie a dalších orgánů. Ať tedy konají
svojí práci tak, aby ochránili ostatní občany od
nežádoucích důsledků jednání problematických
občanů. Nemají snad „pomáhat a chránit?“ Domnívám se, že plošné omezení otvírací doby
restauračních zařízení není správným krokem
k řešení. Netrestejme všechny ostatní slušné
občany a poctivé živnostníky dalším restriktivním omezením s plošnou působností.
Problematiku heren shrnu do jediné poznámky – nesouhlasím s jejich působností na území
Černošic vzhledem k jejich vysoké společenské nebezpečnosti a možnému negativnímu
dopadu na naši mládež.
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Domnívám se, že bychom mohli regulovat otvírací

dobu vyhláškou, respektive sjednotit ji maximálně do dvou v noci podle Club Kina. Většina
restaurací zavírá o víkendu o půlnoci, a pokud
naše policie ve dvě objede podniky a zjistí, že je
klid, může se věnovat své práci a ne hlídkovat
u nonstopu, kde vznikají problémy s rušením
nočního klidu.
Aneb jak zaznělo v jednom známém filmu: Musíte si uvědomit, že je noc a někteří lidé také spí!
● Milena Paříková (Věci černošické):
Vzhledem k tomu, že v našem městě jsou dvě
nonstop herny, tak ano. Radši bych odpovídala
na otázku, zda jsem pro zrušení provozování výherních automatů v našem městě, má odpověď
by zněla ano, a tím by se vyřešilo mnohé. Vím,
že právě v okolí heren v centru města dochází
k narušování klidu a pořádku nejvíce, všichni,
kteří bydlí v okolí nebo jdou ráno kolem na nádraží, mi to určitě potvrdí. Ale tato otázka nepadla, a tak se vracím k té původní. Ano, jsem pro
omezení provozní doby, myslím si, že do jedné
hodiny by bylo optimální. V případě výjimečných
případů jako jsou svatby a jiné rodinné oslavy
nebo pořádání hudebních produkcí je možné

požádat o výjimku na městském úřadě. Nerada bych však, aby to vyznělo jako omezování
podnikání, tak to míněno opravdu není, protože
jak vím, tak již nyní všechny slušné restaurace
vlastně tuto zavírací dobu dodržují.
● Tomáš Kratochvíl (Věci černošické):
Otevírací doba může mít zásadní vliv na úspěch
provozovatele restaurace a neměla by být bezdůvodně limitována (pokud jsou zároveň splněna pravidla pro noční klid a hluk). Přesto podle
zkušenosti z řady měst existují souvislosti mezi
nonstop provozem a zhoršenou bezpečností.
Z tohoto důvodu jsem pro omezení provozní
doby do 3.00 (v tomto případě není nutno měnit
současnou otevírací dobu většiny provozoven
v Černošicích).
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Otevírací dobu restaurací bych nereguloval. Nepovažuji to za přiměřené. Za rozumné
považuji úvahy o zásadním omezení či zákazu
výherních hracích přístrojů na území města.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce IL
všechny zastupitele.

z vašich reakcí

Souhlasím se zvýšením daně z nemovitosti, ale...
Dovoluji si reagovat na příspěvek paní Mališové
„Nesouhlasím se zvýšením daně z nemovitosti“ (IL červenec 2012). Na předmětném zasedání zastupitelstva skoro před rokem jsem byl
a vystoupil jsem tam s podporou zvýšení daně
z nemovitosti. Jsem přesvědčen, že naše
město je dlouhodobě podinvestované, a to ve
všech směrech, a dokonce ani pětinásobné
navýšení daně z nemovitosti v krátkodobém
horizontu všechny problémy nevyřeší.
Souhlasil jsem také proto, že zastupitelé
změnili původní návrh usnesení, který počítal jen s „velkým třeskem“. V usnesení, které
zastupitelstvo schválilo, se počítá s využitím
navýšených příjmů města nejenom do silniční
infrastruktury tzv. „velkého třesku“, ale také do
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. Ve svém vystoupení např. pan zastupitel Karel Müller velice logicky argumentoval tím, že investice do občanské vybavenosti vyústí v rozvoj komunity, který
je v Černošicích nutno paralelně s ostatními
investicemi podporovat. Proto jsem navýšení
daně pro účely opravy silnic a investice do občanské vybavenosti podporoval.

Nicméně na dalším zastupitelstvu se projednával způsob využití navýšené daně z nemovitosti a bylo pro mě velkým zklamáním,
že na občanskou vybavenost se jaksi „zapomnělo“ a příjem z navýšené daně bude
využit výhradně na investice do silnic. Jistě
je důležitá rekonstrukce páteřních a celoměstsky významných komunikací. Nicméně
ulice jako Rumunská či Pod Višňovkou jsou
komunikace sloužící výhradně a pouze pro
obyvatele těchto ulic (páteřní ulice je Slunečná a Dr. Jánského), a proto jsem tehdy na
zastupitelstvu navrhoval mj. tyto ulice nezařazovat do první vlny ulic určených k rekonstrukci a tyto prostředky (cca 4,2 mil) investovat do občanské vybavenosti. Ubezpečení,
že dojde k revizi seznamu ulic na ty páteřní
a celoměstsky významné, se nenaplnilo a původní návrh se prakticky nezměnil. Navýšení
daně z nemovitosti se v rozporu s usnesením
investuje výhradně do silnic, a to bohužel
i s podporou některých opozičních představitelů, např. s argumentací, že v Černošicích
nic nechybí…

Plně se ztotožňuji s argumenty zastupitele
Karla Müllera uvedené ve článku „Proč nemohou prolézačky na zahradách nahradit veřejné
dětské hřiště“ (IL duben 2012) a jsem přesvědčen, že je naprosto nutné investovat do
veřejného prostoru a hřišť. Pouze opravdová
velká hřiště, veřejná sportoviště a kvalitní veřejný prostor, tj. malá náměstí a zákoutí s lavičkami, nás budou motivovat a umožňovat lidem
scházet se, vyjít ze svých zahrad, poznávat se
a vytvářet si tak vztah k obci a komunitě. Jedno z mála veřejných sportovišť – skatepark se
kvůli pár nespokojencům „upravil“ tak, že se
jezdí na U rampu do Radotína, žádné další veřejné sportoviště nevzniklo.
Věřím, že návrh na investice na příští rok
s využitím navýšené daně z nemovitosti zohlední platné usnesení a bude zahrnovat investice do občanské vybavenosti, že občané
nebudou tak jako loni odbyti slovy „občanská
vybavenost ANO, ale až ten další rok..., příští
rok silnice“.
Igor Klajmon (jsem občanem Černošic, celý
profesní život pracuji v oboru Investiční výstavby)

Místní referendum – určitost otázky, identifikace pozemků
V souvislosti s místním referendem, které bylo
vyhlášeno k zodpovězení otázky, zda pozemky
uvedené taxativním výčtem (parcelními čísly),
nalézající se v k. ú. Černošice, byly v územním
plánu Černošice zachovány jako území, které není zastavitelnou plochou, kromě staveb
dopravní a technické infrastruktury, si dovoluji
připojit poznámku týkající se určitosti takto formulované otázky.
Jako (spolu)vlastník nemovitosti v katastru
města Černošice sděluji, že z obsahu otázky položené v místním referendu, především z výčtu
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pozemků uvedených formou parcelních čísel,
mi není zřejmé, zda se místní referendum týká
i mnou vlastněného pozemku.
Mé vlastnické právo k pozemku je vedeno
v tzv. zjednodušené evidenci původního pozemkového katastru. Není tedy možné zjistit, kde se
pozemek nalézá, protože tento není zakreslen
v katastrální mapě.
Proto jsem toho názoru, že otázka, jež má být
zodpovězena v místním referendu, je v tomto
směru matoucí a neurčitá, její formulace může
i ostatní vlastníky, jejichž vlastnictví je vedeno

ve zjednodušené evidenci, negativně ovlivnit při
rozhodování v místním referendu.
Pokud má být v místním referendu hlasováno
„laickou veřejností“ o tak závažné věci, jakou je
významné omezení možnosti využití převážně
soukromých pozemků v obci, mělo by být nepochybné, kterých pozemků a občanů se tato
změna dotkne. Případně se mělo vyčkat na obnovu dat v katastrálním operátu, která umožní
jednoznačnou identifikaci jednotlivých pozemků
dotčených navrhovanou změnou.
Alena Wagnerová

z vašich reakcí

Místní referendum – kompenzace
vlastníkům a dopady na rozpočet obce
Mnoho nás, vlastníků pozemků se cítí dotčeno vyhlášením místního referenda, jehož
předmětem je rozhodování o změně územního
plánu spočívající v tom, že pozemky budou zachovány jako území, které není zastavitelnou
plochou, kromě staveb dopravní a technické
infrastruktury, které chápou jako významný
zásah do výkonu vlastnických práv k vlastním
pozemkům.
Jednak jsme toho názoru, že pro změnu
územního plánu, který byl dokončen teprve
před pár lety (v r. 2010), nemohly nastat tak
zásadní změny v podkladech z hlediska plánování využití území a urbanismu, aby byla
změna územního plánu v rozsahu, v jakém
je předmětem hlasování v místním referendu,
důvodná. Navrhovanou změnou územního
plánu dochází k zásadnímu omezení výkonu
státní správy v rámci územního řízení. Územní
řízení má přitom dle našeho názoru dostatek
nástrojů daných stavebním zákonem k posouzení jednotlivých případů výstavby případ od
případu, při zvážení všech aspektů z hlediska
využití území, jeho limitů stanovených stávajícím územním plánem.
Mnozí vlastníci se v souvislosti s navrhovaným omezením využití pozemků navíc informovali na případné kompenzace v souvislosti s omezením využití jejich pozemků, které

vnímají jako zásah do vlastnického práva nad
rámec garantovaný Listinou základních práv
a svobod; v tomto ohledu obdrželi od advokátní
kanceláře informaci, že s účinností od 1. ledna 2012 nabylo platností ustanovení § 102,
odst. 2 stavebního zákona, které umožňuje
vlastníkům domáhat se náhrady (kompenzace)
za změny funkčního využití pozemku.
S ohledem na zásadní omezení funkčního
využití pozemků navrhovaným místním referendem proto řada vlastníků je připravena domáhat se vůči obci kompenzací v souvislosti
s funkčním omezením využití pozemků.
S touto skutečností však dle mého názoru
obec při vyhlášení místního referenda nekalkulovala.
Proto – zejména s ohledem na rozsah území, které má být dotčeno navrhovanou změnou funkčního využití v rámci změny územního
plánu, upozorňuji na reálnou hrozbu pro obecní rozpočet v podobě nákladů na kompenzace
jednotlivým vlastníkům dotčených pozemků,
jakož i dalších nákladů spojených s právním
vymáháním uvedených nároků.
V rámci hlasování v místním referendu je
tedy potřeba zvážit i toto hledisko, chcete-li
zabránit hrozícímu zadlužení obce do budoucna.
Jaroslava Muzikářová

Vyjádření
k připravovanému
referendu
Zastupitelé města Černošice připravují vyhlášení referenda k blokaci nakládání s územím,
které bude označené podle čísel katastrální
mapy. Tento postup považuji za nestandardní,
nekorektní a účelový z těchto důvodů: Uvedený
výčtový způsob referenda selektivně poškozuje
vlastníky dotčených pozemků tím, že je znevýhodňuje oproti vlastníkům jiných pozemků, které ve výčtu neuvádí.
Institut referenda má být v této otázce
účelově využit v souběhu s krajskými volbami,
které budou vyžadovat jinou úvahovou orientaci voličů a které pro svou závažnost oslabí
informované hodnocení možných skrytých
důvodů, proč je toto dílčí referendum připojené. V minulosti také takové referendum pro
určení, jak nakládat s pozemky, nebylo vyhlašováno ani v situacích, kde k rozhodnutí
úřadu bylo možné mít výhrady. Uvedené
místní referendum má zřejmě přesáhnout
volební období současných vyhlašovatelů
a podvázat kompetence při rozhodování
v budoucnu zvolených zastupitelů. Domnívám
se, že tyto důvody jsou vážné pro zamyšlení
všech, kteří k takto aranžované volbě přistoupí.
Vladimír Hort

Reakce na příspěvky k připravovanému referendu
Respektujeme rozmanité názory občanů
i vlastníků dotčených pozemků na potřebnost
či nepotřebnost konání místního referenda.
Svůj názor na tuto otázku jsem prezentoval
již v dřívějších číslech IL a zde se omezím jen
na dvě faktické otázky otevřené v uvedených
příspěvcích.

Náhrady za změnu funkčního využití – konáním místního referenda ke změně funkčního využití daných pozemků nedojde. Pozemky
zůstanou zařazeny v plochách OS-2 (sportovní plochy), případně ZN-2 (přírodní plochy)
a náhrady za změnu funkční plochy tedy není
možné se domáhat.

Omluva spoluobčanům
Dovolte, abych se touto formou jen velmi stručně Vám všem
omluvil.
Na posledním zastupitelstvu konaném 13. září si přítomní občané
stěžovali v diskuzi týkající se plánovaného referenda na skutečnost, že
někteří zastupitelé si nenašli čas vyjádřit na stránkách Informačních listů svůj názor k této problematice. Jedním z těchto hříšníků jsem byl i já.
Dovolte mi vysvětlit, proč k tomu došlo, a stručně vyjádřit svůj postoj.
Zastupitelé byli vyzváni k podání svých příspěvků v době mé třítýdenní dovolené, jejíž převážnou část jsem trávil mimo naší republiku. Mailovat se dá odkudkoli. Nicméně jsem již toto téma považoval za neaktuální vzhledem ke skutečnosti, že o konání referenda bylo již řadu dnů
předtím rozhodnuto na jednání předchozího zastupitelstva. A to i přes
deklarovaný nesouhlas některých zastupitelů. Já jsem patřil mezi jeho
jednoznačného odpůrce a hlasoval jsem proti referendu. Deklarované
důvody pro jeho uskutečnění totiž považuji za krajně pochybné. Vzhledem k tomu a časovým souvislostem jsem se tedy nevyjádřil.
Současné zastupitelstvo je proti rozšiřování zastavěného území
obce. Zároveň předpokládáme, že je v zájmu většiny občanů toto území
nerozšiřovat. Tak proč mrháme veřejnými prostředky? Názor občanů

Vymezení pozemků v otázce – výčet parcelních čísel pozemků v otázce umožňuje přesné
a nezpochybnitelné vymezení plochy, které se
otázka v referendu dotýká. Naším cílem při formulaci otázky bylo jasné vymezení řešeného
území, nikoliv vlastnických poměrů.
Tomáš Hlaváček, člen rady města

můžeme zjistit mnohem levnější a snadnější cestou – dobře provedenou anketou. Důvod deklarovaný obhájci referenda – totiž vypjatá
jednání na téma územního plánu s těsnými výsledky hlasování předchozích zastupitelstev v minulých letech – je pro mne neakceptovatelný. Demokraticky zvolené zastupitelstvo tak rozhodlo, musím jeho
rozhodnutí akceptovat, i když s ním nesouhlasím. Navíc si myslím, že
tímto krokem, učiněným na dobu neurčitou, zcela jistě do budoucna
omezujeme v činnosti naše nástupce, přinejmenším jim komplikujeme
jejich práci. Nepovažuji to za demokratické a ani slušné. Měli by mít
stejná práva a pravomoci jaké máme my, budou přece demokraticky
zvoleni stejnými voliči. Nechme jim čistý stůl! Nechci, aby jednou bylo
toto referendum označeno za kostlivce na skříni (ve skříni není, protože
o něm pravdu asi ví již každý v Černošicích).
Mohl bych ještě dlouho pokračovat, ale protože jsem slíbil stručnost
a protože většinu dalších argumentů již ve svých příspěvcích velmi dobře zmínili ostatní odpůrci referenda z řad zastupitelů i občanů, končím.
Jsem osobně jednoznačně proti dalšímu rozšiřování zastavitelného
území v naší obci. Referendum však považuji za nevhodný nástroj pro
řešení této otázky z výše zmíněných důvodů. Proto se jej nezúčastním.
Dalibor Ticháček,
zastupitel za Nezávislí pro Černošice
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z vašich reakcí

K omluvě panu Martinu Moravcovi uveřejněné v IL září
Vysvětlení k omluvě panu Moravcovi, uveřejněné v minulém čísle IL – září 2012:
V uvedeném článku (IL č. 5 z května 2010)
jsem použil slovo OBVINIT v běžném hovorovém
významu a měl jsem tím na mysli, že já sám jsem
pana Moravce obvinil ze spáchání trestných
činů pomluvy a podplácení.
Přestože jsem nikde neuvedl, že byl obviněn
orgány činnými v trestním řízení, mohl neinfor-

movaný čtenář tohoto pocitu nabýti. Policie ČR
totiž zahájila příslušné úkony na základě mnou
podaných trestních oznámení na pana Moravce,
což jsem v článku neuvedl a k tomuto omluva
směřovala. Avšak to, že pravým důvodem všech
veřejných činností pana Moravce v Černošicích
je dosažení značného majetkového prospěchu,
na což dlouhodobě poukazuji, se ukázalo na letošním červencovém zastupitelstvu. Zde již pan

Moravec začíná sklízet ovoce za svou dehonestující kampaň před posledními komunálními
volbami: Současné zastupitelstvo přijalo kroky
vedoucí k přeměně ulice Mateřídoušková na
stavební pozemky. Tato bezprecedentní změna
může přinést vlastníkovi těchto pozemků panu
Moravcovi zisk v řádech mnoha miliónů korun.
Občanům pak nutnost jezdit jinudy…
PhDr. Michal Jirout

Klientelistické jednání se nekonalo
Jelikož závěr příspěvku pana Jirouta obviňuje
zastupitelstvo města z klientelistického jednání vůči panu Moravcovi, považujeme za nutné
jeho tvrzení uvést na pravou míru:
Ulice Mateřídoušková byla minulým vedením města do územního plánu zakreslena přes
soukromé zahrady několika vlastníků, včetně
pana Moravce, aniž by tato ulice byla potřebná
pro obsluhu jakýchkoliv konkrétních pozemků
(všechny pozemky jsou přístupné z okolních
ulic). Její potenciální smysl je tedy pouze ve
snazší průjezdnosti celé lokality. Vzhledem
k husté síti okolních ulic je však tento smysl
sám o sobě sporný. V současnosti jsou v místě
plánované ulice zarostlé zahrady a vybudování
ulice by bylo spojeno s následujícími kroky:
Vyvlastnění pozemků – pokud je mi známo, tak v Černošicích se zatím nikdy žádný pozemek nevyvlastňoval, navíc je v dané situaci
otázkou, zda bychom u soudu prokázali dostatečně silný tzv. „veřejný zájem“ pro schválení
vyvlastnění.

Náhrada – majitelům vyvlastněných pozemků bychom museli zaplatit odpovídající náhradu, která by vzhledem k jejich velikosti pravděpodobně dosáhla milionových částek.
Samotná výstavba – samotná výstavba
nové cca dvousetmetrové silnice by stála dalších několik milionů korun.
Vzhledem k nejednoznačné potřebnosti této
ulice a neúměrným nákladům na její realizaci
(nehledě na samotnou nutnost vyvlastnění)
jsme s vlastníky pozemků, kteří původně požadovali scelení pozemků a kompletní zrušení
jakékoli veřejné komunikace, domluvili vybudování stezky pro pěší a cyklisty v daném místě.
Za tímto účelem majitelé potřebné pozemky
městu bezplatně pronajmou na dobu dvaceti
let, ulice Mateřídoušková bude z územního plánu odstraněna a místo ní do územního plánu
zanesena cesta pro pěší.
Historicky v oné proluce vedla v poli vždy vyšlapaná stezka, starousedlíky hojně používaná
a výrazně zkracující cestu do MŠ Topolská. Je

to přirozená a nejkratší spojnice škola – školka a realizace námi navrhované pěší varianty
umožní přístup do školky zezadu, což ocení
zejména rodiče, kteří podnikají každé ráno závody na trase škola – školka – pracoviště. Dále
doufáme, že dojde k alespoň částečnému odlehčení přetížené a relativně úzké ul. Topolské.
Další pro nás důležitý důvod je možné přirozené
napojení na ul. Franty Kocourka vedoucí podél
zahradnictví dále k řece. Pokud by časem došlo ke zlepšení jejího povrchu, nabízela by se
pěší zóna spojující oblast kolem školy a nové
školky s řekou, což je přirozený cíl procházek
většiny místních.
Jsme přesvědčeni, že toto řešení je pro
danou lokalitu a její celkovou propustnost optimální. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali majitelům všech dotčených pozemků
za to, že pomohli odblokovat tuto dlouhodobě
neřešenou situaci.
Tomáš Hlaváček, Karel Müller, Josef Kraus,
zastupitelé města Černošice

Vedle soudem nařízené omluvy – další pomluva,
kmotr Jirout se asi nezmění,
stejně jako místní dalmatinská ODS, bohužel
O co jde? Dovolte trochu kontextu. Naposledy v letech 2006–2010 drancovalo Černošice
kmotrovské trio Michal Jirout, pan XY a jejich ZŽ
maskováno modrými tričky ODS (pozn. další dvě
jména s ohledem na pravidla IL nemohu uvést).
Naštěstí voliči převážně pravicově smýšlející obce
projevili ve volbách 2010 občanskou vyzrálost
a vyčarovali v celostátním tisku titulky typu: „poslanec parlamentu ČR dovedl ODS k rekordnímu
výprasku“ (ODS 2006 – 33 %, 2010 – 5 %).
Občané Černošic tak místní buňce ODS (dle
mého přesvědčení spíše zločinnému spolčení,
vzniklého pučem v původní ODS) vystavili účet za
jejich privatizaci moci a veřejných zdrojů. Černošice se tak staly jednou z prvních vlaštovek, kdy
občané odstřihli kmotry (a téměř všechny jejich
pomocníky) od zastupitelstva. Řekli rozhodné NE
praktikám jako krást, lhát, vydírat a po mafiánsku
infikovat korupcí okolí. Od roku 2010 jsem velmi
hrdý na to, že jsem občanem Černošic, a těší
mne, že jsem „dezinfekci radnice“ a chystané
zpronevěře snad mohl přispět zveřejněním mého
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pátrání např. v kauze Dalmatin a spolu s dalšími
aktivisty předvolební iniciativou www.cernosicenedejmese.cz. Na těchto webových stránkách
v oddíle „Kauzy“, zejména „Kauzy – Hospodaření
obce, Zjištění 8 – Závěr“, lze nalézt důkazy pro
mé příkré hodnocení tria „dalmatinské“ ODS.
ČR je současnou politickou scénou rozkl(r)ádána do základů. O erozi hodnot, ohrožení
víry v demokracii, rozkladu státu, nevíry v právní
stát a „spirále zhouby“ jsem hovořil v rozhovoru
pro Hospodářské noviny 5/2012. A že by měly
parlamentní politické strany jakoukoli sebeočistnou reflexi, můžeme sledovat na zdejší „buňce
ODS“. Dále ji fakticky řídí původní kmotři p. Jirout
a p. XY a dále používají metody hodné organizovaného zločinu. Pro zlepšení fasády sice hodili
přes palubu okoukaného p. ZŽ, ale jinak pokračují beze změny. Je snad standardní politickou
metodou parlamentní strany posílat jménem kritika podvržený dopis všem obyvatelům? Nebo mu
založit falešný a lživý Facebook profil? Nebo před
jeho malými dětmi sprostě vyhrožovat fyzickou

újmou? („www.cernosice-nedejmese.cz – Kauzy – Kmotři neunesli porážku“)… Nebo medializovat lež, že mě obvinila policie z trestného činu?
A co další výhružné anonymy a anonymní udání
na smyšlené prohřešky?
2 roky jsem soudně usiloval o omluvu p. Jirouta za jeho pomluvy v Informačních listech
5/2010. Soud mi dal za pravdu v plném rozsahu.
V období podzim 2008 až podzim 2009 jsem
usiloval o rozkrytí kauzy Dalmatin a snad i přispěl
k zastavení defraudace pozemků Pod Školou
a Měchury. Vše jsem zveřejnil na zastupitelstvu
3/2010 a tehdy na mě opravdu p. Jirout podal
trestní oznámení, a to na údajné uplácení a pomluvu. Pan Jirout tím chtěl ukázat, podívejte, jaký
zločinec je ten Moravec. Dnes se musí omluvit,
a tak alespoň dodává, „přece jen je to trochu
zločinec, podívejte se, policie to prošetřovala“.
Jen ve svém dnešním příspěvku opomněl dodat, že policie rok prověřovala jen pomluvu. Na
135 listech spisu se dozvíme, že policie odvedla
		
pokračování na str. 15

z radnice
pokračování ze str. 14
spoustu práce, vyslechla tehdejší zastupitele,
Janka Kroupu z MF Dnes, přepsala všechny
nahrávky realizované pro MF Dnes, přepsala
všechna má veřejná vystoupení na jednáních
zastupitelstva s výsledkem – případ se odkládá,
nešlo o pomluvy, ale o šíření pravdivých informací ve veřejném zájmu!
Pan Jirout vedle soudem nařízené omluvy přichází opakovaně s další pomluvou, prý sklízím
nějaké ovoce. Realita je taková, že zrušením
plánované komunikace Mateřídoušková (vznikla na papíře – územní plán 9/2010) přicházím
o vyhovující přístup k již desetiletí existujícím
2 stavebním parcelám, a tedy fakticky změnou
přicházím o hodnotu cca 10 mil Kč. Toto akceptuji proto, že namísto prodeje stavebních parcel
a jejich zastavění je budu využívat jako rozšíření současné zahrady. A svolil jsem i k tomu, že
zdarma nechám část této zahrady jako veřejně
přístupnou pěšinu, o které se většina zastupitelů

domnívá, že je ji třeba ve veřejném zájmu. Ne
tolik už 3 vlastníci, přes jejichž pozemky pěšina
povede. Pokud by však toto vysvětlení nestačilo
a napíše mi 10 občanů (nečlenů ODS), že by na
výkladu p. Jirouta mohla být byť špetka pravdy,
obrátím se opět na soud s žádostí o prověření
a omluvu za nepravdivé nařčení (adresa: martin.
moravec@pksolvent.cz).
Nechci tímto příspěvkem říci, že zatímco do
roku 2010 vládl Černošicím organizovaný zločin,
nyní je to ráj na zemi. Neumím objektivně hodnotit veškerou práci současné radnice, neboť od
podzimu 2010 mám velmi málo času na veřejné
dění v Černošicích. Jsem však velmi vděčný, že
se našel dostatek bezúhonných a šikovných lidí,
kteří šli do komunální politiky s jinou motivací,
než je osobní prospěch, a dostali důvěru. Věřím,
že ač musí řešit mnoho kostlivců po minulém vedení, dělají svou práci nadále nezištně a ve veřejném zájmu, byť je to práce velmi těžká a často
nevděčná.
Martin Moravec, občan Černošic

Inzerát, který vyšel v IL září 2012
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 MoPhDr. Michal Jirout
ravcovi omlouvám.

Úprava zeleně na hřbitovech
Město Černošice podalo v prosinci loňského
roku žádost o dotaci na projekt „Revitalizace
stromů na hřbitově“. V rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
– Zkvalitnění životního prostředí byla žádost
v březnu 2012 Zastupitelstvem Středočeského kraje schválena. Město Černošice tak získalo dotaci na revitalizaci stromů ve výši 95 %
z celkové částky 352 000 Kč. Zbylých 5 %
bude hrazeno z rozpočtu města.
Jedná se o úpravu, zástřih a prořez staré
stromové a keřové výsadby na černošických
hřbitovech u kostela a v Mokropsech.
Hřbitov u kostela
Jde především o úpravu tvaru některých
jehličnanů, především zeravů. Tyto stromy,
nazývané lidově túje (z lat. Thuja occidentalis), především jejich pyramidální kultivary se
již v minulém století začaly na hřbitovech hojně vysazovat, neboť svým úzce kuželovitým
tvarem navozovaly smuteční a do jisté míry
i slavnostní atmosféru, která na hřbitovy patří.
Ani černošický hřbitov nebyl výjimkou a tyto
zeravy zde tvoří valnou část výsadby (viz foto).
Jelikož v minulosti se pěstební zásahy (zástřih
a úpravy koruny) prováděly pouze na některých jedincích, a to často neodborně majiteli
hrobů, rozrostly se jejich koruny neúměrně
a vlivem špatných zásahů často i netypicky
široce (nárůst i několika kmenů na jedné rostlině původně odříznuté téměř u země). Některé zeravy tak nejen obrostly náhrobky tak, že
nejsou patrné, ale naklánějí nebo v některých
případech dokonce přímo vyvracejí kolmé náhrobky či nadzvedávají kamenné desky krytů
hrobů, jak je ostatně patrno i na přiložených
fotografiích. Kromě toho na několika místech
zarůstají i cesty mezi hroby a zabraňují tak nejen pozůstalým v jejich údržbě, ale i prostému
průchodu po cestách. Je proto nutné stromy
upravit odborným sestřihem a odstraněním
nadbytečných výhonů tak, aby získaly zpět

svůj původní, úzce kuželovitý tvar a staly se
tak opět důstojnou kulisou hřbitova a přestaly
být obrazem zanedbanosti i překážkou v pohledu i průchodu.
Hřbitov Mokropsy
Vzhledem k tomu, že stromy jsou více jak
stoleté a dosud nebyla řešena jejich provozní
bezpečnost, budou provedeny tyto zásahy:
U 29 lip bude proveden bezpečnostní
a prosvětlovací prořez. Účelem řezu je zejména zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel
v blízkosti stromů a chránění majetku při následném pádu na náhrobky.
Při tomto řezu se odstraňují větve suché,
mechanicky poškozené, nalomené, odumírající, napadené škůdci, navzájem se křížící
a pahýly.
Dále bude provedeno zvýšení světlé (pochodové) výšky.
Dalšími ojedinělými zásahy bude prořezání
větví některých starých tújí, zabraňujících ve
výhledu či zasahujících do cest, odstranění
suchých větví a v neposlední řadě i odstranění náletových dřevin (semenáčky javorů či
jiných keřů), které zde postupem času nekontrolovaně vyrostly, většinou na místech,
kam nepatří.
Práce budou probíhat v mimovegetačním
období, což stromy nepoškodí a v následném
roce to umožní posouzení zdravotního stavu
jednotlivých stromů (např. z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a škůdci) a jejich celkové vitality. Takové posouzení bude
podkladem pro další rozhodování o jejich další
údržbě s cílem zachovat je co nejdéle v dobrém zdravotním stavu, bez toho aby se staly
zdrojem ohrožení obyvatel a jejich majetku.
Vaše případné dotazy i připomínky rádi zodpovíme na odboru technických služeb, tel.:
251 64 11 83.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

-- Suché větve je třeba odstranit. -2x FOTO: MěÚ Černošice

-- U některých stromů je třeba
upravit jejich tvar. --
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Nové autobusové zastávky

FOTO: MěÚ Černošice

V průběhu prázdninových měsíců byly zhotoveny dvě nové zastávky ve Vrážské ulici. Jedna zastávka sloužící pro směr do centra
je umístěna nad Kladenskou ulicí a druhá v opačném směru nad
Stulíkovou ulicí. U této zastávky vznikl i autobusový záliv a přístupový chodník. Zastávka u samoobsluhy na Vráži se přesunula za
křižovatku s Husovou ulicí a rovněž obsahuje i nový autobusový
záliv a zvednutou nástupní plochu. I zastávka u transformátoru
u Slunečné ulice doznala změn. Kromě nového moderního přístřešku zde byl dokončen přístupový chodník k přechodu pro
chodce, který dosud ústil do příkopu. Zastávka v ulici Dr. Janského směr Černošice byla oproti původnímu stavu přesunuta o pár
metrů dále, aby bylo možné i zde vybudovat plnohodnotný zastávkový přístřešek. Přístřešek přibyl i naproti dětské a zubní ordinaci
v ulici Dr. Janského.
Celý projekt autobusových zastávek byl spolufinancován
z dotace získané prostřednictvím Svazku obcí – Regionu Dolní
Berounka z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Z uvedeného projektu byla spolufinancována výstavba zastávek
i v okolních obcích. Věříme, že realizace nových zastávek a úpravy
těch stávajících usnadní a zkomfortní cestování po městě autobusovou dopravou.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

-- Nový zastávkový přístřešek se objevil i u mokropeského nádraží. --

Podpořte své město
V IL 04/2012 na str. 4 vyšel přehled námětů
na dary občanů pro město Černošice, který
je stále dostupný také na městském webu.
S potěšením jsme již přijali několik darů,
a to na zakoupení záložního elektrického zdroje pro služebnu městské policie v hodnotě

14.399 Kč společným příspěvkem od Ing.
Martina Ruperta, Ing. Jana Štětiny a Ing. Václava Krále a 35 tis. Kč na městskou zeleň a komunální vysavač odpadků a psích exkrementů
od pana Václava Kurela.
Řada námětů na další dary ve prospěch

SKOKAN ROKU
Vyhlašuji tímto soutěž Skokan roku pro školní rok
2012/2013.
Ocenění bude uděleno těm žákům
Základní školy Černošice,
kteří udělají ve svém prospěchu největší skok kupředu.
U žáků 4. až 9. tříd se bude srovnávat průměr známek
na vysvědčení na konci roku (červen 2013) s průměrem za rok
minulý (červen 2012), bez započtení předmětů, které v minulém
roce nebyly v dané třídě vyučovány.
V prvních až třetích třídách navrhne „skokánka roku“
třídní učitelka.
Skokan roku bude oceněn v každé třídě jednotlivě.
Navíc bude vyhlášen superskokan – největší skok
v celé škole.
Je třeba se snažit a pracovat na sobě. Ten, kdo vždy sbírá samé
jedničky a jiné úspěchy, jistě zaslouží velké uznání
a také se mu jej dostane. V soutěži Skokan roku ale mají šanci
všichni ostatní – ti, kteří mají co zlepšovat,
zapracují na tom a ukáží ze sebe to nejlepší.
Každý skokan ode mne dostane diplom a dárek.
Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok
a díky předem za Vaši snahu.
Filip Kořínek, starosta města Černošice
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občanů Černošic je stále k dispozici, např.
lavičky, odpadkové koše, dovybavení hřišť
či vybavení hasičské jednotky. Kompletní
seznam najdete na: http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/podporte-svemesto/.
Filip Kořínek

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
• Nový školní rok jsme uvítali vyzdobeným
vchodem, který podle vlastní fantazie vytvořily
děti ještě v době letních prázdnin pod vedením
paní učitelky Capkové.
• Technické služby instalovaly u vchodu do
budovy vývěsní tabuli, na kterou se může věšet inzerce související s nabídkou zájmových
kroužků a ostatních služeb, které by naši žáci
mohli využívat.
• Stavba nafukovací haly proběhne 11. října.
Zájemci o pronájem se spojí s paní Holoubkovou, její telefonní číslo můžete zjistit u hospodářky školy (251 001 791).
• Škola rozšířila svoji kapacitu na 800 žáků,
kapacita školní družiny je 292 žáků.
• I tento rok budeme zapojeni do projektu
Ovoce do škol a Mléko do škol.
• Hledáme aprobovanou učitelku pro 1. stupeň a školníka s nástupem 1. 1. 2013.
• Zveřejněný seznam kroužků, který naleznete v IL, může být ještě aktualizován. Sledujte
odkaz Zájmová činnost na stránkách školy
www. zscernosice.cz.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

ZÁJMOVÉ KROUŽKY v ZŠ ČERNOŠICE 2012/2013
PO–ČT
PÁ
POSILOVÁNÍ pí Krobová
PO a ČT
POSILOVÁNÍ pí Pánková
ST
ŠERM p. Kutílek
ÚT
BABY KLUB pí Ottomanská
ĆT
JUDO p. Vaněk
ĆT
FITJOGA pí Štiková
PO
TĚLOCVIČNA
ZŠ KOMENSKÉHO PILATES pí Kupková
ST
KARATE pí Bergmanová
ST
HÁZENÁ p. Vávra
ST
HŘIŠTĚ
ZŠ MOKROPSY
SPOROTVNÍ AKTIVITY pí Baráková
ČT
FLORBAL p. Vodička
PÁ
ANGLIČTINA The School House pí Koubková
PO–ČT uč. č. 22
UČEBNY
ZŠ MOKROPSY
ANGLIČTINA pí Sládková
PO (uč. č. 5)
ÚT–ČT (uč. č. 30)
ANGLIČTINA KLC Kryštof pí Polová
ÚT, ST, ČT
uč. č. 6, 24, 37
ZPĚV + KLAVÍR Chorus Angelus
PO–ST uč. č. 20
ZPĚV + KLAVÍR p. Polívka
ST uč. č. 12
ZPĚV + KLAVÍR pí Hurťáková
ÚT uč. č. 28
KLAVÍR + KYTARA p. Hokr
PO, ÚT, ST, PÁ
uč. č. 28
FLÉTNA pí Brejníková
ČT uč. č. 18 a 12
VÝTVARNÉ KURZY pí Fojtů
ÚT, ČT, PÁ uč. č. 5
KERAMIKA pí Capková
PO a PÁ uč. č. 18 a 4
ŽONGLOVÁNÍ pí Capková
ST uč. č. 32
DRAMATICKÝ KROUŽEK pí Capková
ČT uč. č. 20
AUTOŠKOLA pí Merglová
ÚT
KARATE pí Bergmanová
PÁ uč. č. 20
TĚLOCVIČNA
ZŠ MOKROPSY

ZUŠ

Čtvrtý Garage Sale je za námi
Slunečné počasí, nadšení prodejci a procesí lovců pokladů.
Takový byl čtvrtý Garage Sale Černošice.
Ačkoliv nás srpnové počasí nechávalo dlouho v nejistotě, čeho se druhou
zářijovou neděli dočkáme, předpověď vyšla lépe, než jsme všichni čekali,
a víkend plný akcí u nás i v okolí vyšel perfektně! Modrá obloha, příjemný
občasný vítr a mnoho míst pro lov pokladů slibovaly skvělou nedělní zábavu.
Čtvrtého černošického prodeje mezi vraty se účastnilo 27 prodávajících
a přes 130 nakupujícících z Černošic, Dobřichovic, Radotína, Řevnic i Zbraslavi. Největší návštěvnost jsme zaznamenali opět dopoledne, kdy se Mokropsy procházela procesí nakupujících, odpoledne šlo spíše o jednotlivé
skupinky, ale i tak se lovci pokladů pohybovali po městě až do třetí hodiny
odpolední, kdy se oficiálně prodeje zavíraly. A někteří dorazili i později, a kde
ještě nezavřeli krám, tam i nakoupili.
Ve Zvonkové jsme mimo jiné fungovali také jako oficiální výdejna mapek
a rozdali více než sedmdesát výtisků, také prodeje šly náramně, kromě mnoha plyšáků, stojanu na víno, hrnečků, oblečení pro děti i dospělé jsme prodali jednu krásnou pramici, ta poputuje za novým majitelem do Řevnic.
Jozef Helmeczy z Mokropes se aktivně zapojil letos v září poprvé a po
skončení akce nešetřil slovy chvály. Prodal dokonce i dýně hokaidó, které na
svůj prodej původně umístil jen jako dekoraci. Plánuje, že přes zimu vyklidí
FOTO: Petr Kubín

14.00–19.30
14.00–21.00
20.00–21.00
19.30–20.30
20.00–21.00
16.15–17.00
17.00–19.00
9.00–10.00
8.30–9.30
17.00–20.00
16.30–17.30
15.00–16.00
13.30–15.30
13.00–16.00

14.00–15.00
13.30–14.30
13.00–15.00
cca 13.00–19.00
14.00–17.00
14.00–17.00
13.00–15.00
14.00–15.30
14.00–17.30
17.00–18.00
13.00–16.00

sklep a udělá zase radost nakupujícím při jarních prodejích. Radim Uzel už
kolem 11. hodiny hlásil, že prodal polovinu nabízených věcí a příště bude
prodávat zas! V Lesní ulici pojali GS opět jako rodinná setkání a všichni zúčastnění si pochvalovali prodeje, zejména věcí pro děti, ale i několika kousků
nábytku.
„Garage Sale byl úžasný. Prodali jsme spousty věcí. Zúčastníme se i prodeje kamarádů v sousedních Dobřichovicích,“ komentoval nadšeně svou
druhou účast Faical Bachiri. Poprvé se letos zapojili i obyvatelé osady Jedličkovy lázně, kteří pro své prodeje využili proluky mezi chatkami, kde se sešli
na pokec, některé věci mezi sebou směnili a některé prodali návštěvníkům,
kteří sledovali navigační šipky vedoucí k prodejnímu místu.
Že se nápad s prodejem mezi vraty líbí i za hranicemi Černošic, dokazuje
fakt, že rodina garážových výprodejů se na jaře rozroste o přírůstky Garage
Sale Řevnice, Zbraslav, Radotín a dokonce i Košíře. Zájemci o prodej se
můžou hlásit kdykoliv během roku, datum jarního vydání domluvíme během
března, aby měli lidé dostatek času připravit poklady. Všechny informace
jsou k dispozici na adrese www.garagesalecernosice.cz. Těšíme se zase na
Bára Veselá, bara@garagesalecernosice.cz
jaře!

FOTO – škola vidění
Základní umělecká škola v Černošicích, výtvarný obor – sekce FOTO
– ŠKOLA VIDĚNÍ má ještě několik míst pro výuku, která probíhá ve
středu od 14 do 19 hodin. Vyučuje Ivan Látal.
FOTO: Ivan Látal

-- Prodej mezi vraty si získává stále více příznivců. --

-- Takto se můžete naučit fotit i vy. --
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Streetballový turnaj Černošice 2012
7. ročník černošického streetballového turnaje,
podporovaný městem Černošice, proběhl v sobotu 8. září. Hrálo se opět na tradičním venkovním
hřišti u Husovy ulice za pěkného počasí, v atmosféře babího léta. Černošičtí basketbaloví nadšenci tentokrát přizvali k pořádání akce zkušené kolegyně z Pražské streetballové ligy (PSL), a tak se
na venkovním hřišti podařilo zvýšit úroveň organizace turnaje. Připravené zázemí doplňoval stánek
s občerstvením, provozovaný nedalekou restaurací
Pod Lipou, hygienické požadavky byly zajištěny přistaveným mobilním záchodem.
K tradičnímu každoročnímu basketbalovému
svátku s měřením výkonnosti se sešlo 11 týmů v kategorii mužů a 3 týmy dívek. Složení cca 60 účastníků bylo opět velmi pestré, vedle černošických
borců dorazili kolegové z Poberouní a Prahy. Vedle
ryzích amatérů zde hráli aktivní sportovci z vyšších
basketbalových soutěží. Aktivní účastníky přišli
dále podpořit jejich rodinní příslušníci a přátelé.
Mladé nadšené spoluorganizátorky turnaje z PSL
skvěle navázaly na tradici turnaje a doplnily ji svou
profesionalitou i nadšením. Vedle tradičních účastníků, kteří se do Černošic každoročně vrací, neboť
si přátelské, pohodové i lehce soutěživé prostředí
a atmosféru turnaje oblíbili, se turnaje zúčastnilo
několik dalších nových týmů. K letošní přívětivé atmosféře přispěla též dynamika doprovodné reprodukované hudby. Vedle vlastního turnaje proběhly
ještě doprovodné individuální soutěže o nejlepšího
střelce trestných hodů a o nejlepšího smečaře.
Pro všechny přítomné byl turnaj příležitostí si zahrát v příjemném černošickém prostředí, ale též ke
zhlédnutí zápasů svých soupeřů, seznámení s novými přáteli a popovídání se spoustou známých
z širokého okolí. Vítězové hlavní kategorie dostali
vedle medailí též 2 soudky piva.

KRASO BRUSLE ČERNOŠICE, o. s.
kurzy bruslení na ledě pro děti i dospělé
děti od 3 let s doprovodem/děti od 4 let samostatně

NÁBOR
Čtvrtek a Pátek od 14.00 do 15.00 hod.
ã kurzy bruslení probíhají pod odborným dohledem na zimním stadionu v Černošicích
ã vedení lekcí probíhá s individuálním přístupem
dle potřeb dítěte
ã pobyt na ledové ploše je vhodný pro děti trpící
astmatem nebo jiným respiračním onemocněním.
ã možnost věnovat se krasobruslení závodně
nebo bruslit pro radost v dětské lední revue

termín kurzů: září–duben
maximální počet dětí na 1 lekci je 15
vybavení na led: děti by měly na ledové ploše mít
ochranu hlavy (přilba)
brusle: klasické krasobruslařské (bota kožená, vázání šněrovací, nože se zoubky), pro holky i kluky
(kanady nejsou vhodné)
oblečení: nejlépe nepromokavé s dobrou termoizolací, pohodlné, nebránící přirozenému pohybu,
rukavice, čepice
rezervace a dotazy prosím zasílejte:
anikouky@gmail.com
nebo telefonicky: +420 607 957 161
** možnost zapůjčení krasobruslí na sezonu **
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FOTO: Patrik Nguyen

-- Turnaje se zúčastnilo 11 týmů. --

Výsledky turnaje:
Kategorie dívek:
1. místo: tým „B team“ (Barbora Kuthanová, Adéla
Řeháčková, Michaela Trdíková),
2. místo: tým „Šéfky“ (Jana Dudrová, Veronika Matějková, Irena Smetanová, Radka Richterová),
3. místo: tým „A team“ (Anežka Pajgrtová, Denisa
Bezpalcová, Alžběta Poláková, Kristína Marčeková).
Kategorie mužů:
1. místo: tým „Triple trouble“ (Jan Široký, Vojta Pavlík,
Marek Šmůla, Petr Šmůla),
2. místo: tým „Xstream Ballers“ (Patrik Nguyen, Aleš
Dědek, Matěj Sumka, Dominik Adáš),
3. místo: tým „Slam team“ (Josef Schmit, Tomáš Tikalský, Lukáš Horák).

Soutěž o nejlepšího střelce trestných hodů:
1. místo: Denisa Bezpalcová
2. místo: Pavel Kolínský
3. místo: Anežka Pajgrtová
Soutěž o nejlepšího střelce tříbodových hodů:
1. místo: Veronika Matějková
2. místo: Denisa Bezpalcová
3. místo: nevyhlášeno
Soutěž o nejlepšího smečaře:
1. místo: Matouš Kainc
2. místo: Lukáš Horák
3. místo: Martin Zych
Aleš Pajgrt

Zimní stadion se rozjel už naplno
SK Černošice má v současné době 9 týmů
přihlášených v soutěžích řízených ČSLH. Muži
„A“ a muži „B“ odehráli svůj první mistrovský
zápas 6. října.
V době uzávěrky ještě nebyly známy výsledky. Kdo se chce podívat na zápas týmu muži
„A“, jsou pevně stanoveny hrací dny na domácí
utkání, a to neděle od 16.30 hod. Muži „B“ mají
začátky domácích utkání v sobotu 16.30 hod.
nebo v 19.00 hod. Muži „C“ tygři mají pevně
stanovený začátek domácích utkání v sobotu,
v 16.30 hod. Všichni fanoušci černošického
hokeje jsou srdečně zváni.
Dorost letos hraje krajský přebor Středočeského kraje. Mladší a starší žáci startují v soutěži mladších a starších žáků Žákovské ligy České republiky. Při zápasech můžete zhlédnout
velmi atraktivní soupeře jako je Slavia Praha,
HC Kolín, Spartak Vlašim, HC Podblanicko
Benešov.
4. třída startuje v samostatné soutěži Krajská liga přípravek. První polovina soutěže se
odehrává formou turnajů v minihokeji, od ledna
již nastupují děti k opravdovému hokejovému
utkání na celé hřiště. Do jejich skupiny byly
nalosovány mimo jiné oba mládežnické týmy
z Kladna.

2. a 3. třída hraje každá svou samostatnou
Krajskou ligu přípravek v minihokeji formou
turnajů.
Bruslení pro veřejnost
Zabruslit si mohou přijít všichni příznivci
tohoto sportu již nyní na podzim. Veřejné
bruslení odstartovalo 28. 9. Po dlouhých
úvahách výbor ledního hokeje rozhodl i nadále provozovat pro veřejnost veřejná bruslení také ve středu s tím, že v této době bude
využívat 1/3 ledové plochy pro své účely.
V sobotu a neděli je celé hřiště pro veřejnost.
TERMÍNY VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ:
STŘEDA 13.30–15.30
SOBOTA 13.30–15.30
NEDĚLE 13.30–15.30
Vstupné na veřejné bruslení je stejné jako
v loňském roce, tj. 35 Kč, děti do 6 let zdarma.
Oddíl ledního hokeje pořádá celoroční nábor budoucích hokejistů, zveme chlapce i dívky od 5 let, vždy v úterý a čtvrtek od 15.00 do
16.00 hod., v neděli od 8.00 do 9.00 hodin.
Helena Kubatová, SK Černošice

z města a okolí

Výstava fotografií – Andělé přírody
Žijí s námi na naší planetě. Mají svůj zvířecí
svět. Nepodléhají parlamentům, neznají státní
hranice, chtějí žít svobodně. Ztrpčujeme jim
životy a ovlivňujeme jejich přirozené zvyklosti. Regulujeme jejich počty, vháníme je do
rezervací, abychom sami měli více prostoru.
Snažíme se je ochočit, abychom se jimi mohli
chlubit…
Važme si toho, že jsou zde ještě mezi námi.
Vždyť zvířata jsou andělé přírody.
Výstava fotografií Jaromíra Macury bude
s názvem Andělé přírody k vidění v kavárně
Modrý domeček od 3. do 31. října 2012.
V listopadu plánujeme další výstavu fotografií nazvanou „Biblické a jiné kraje“, od
charismatického, naturalizovaného „řevničá-

ka“ Vladislava Skaly. Tento skromný fotograf
nás během listopadu a prosince provede nejen krajem Betléma, Jeruzaléma a Izraele, ale
i krajem nám nejbližším. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 6. listopadu od 19 hodin
a skončí 22. prosince.
Obě výstavy fotografií jsou prodejní. Koupí fotografie nejenže pořídíte krásný, třeba
už vánoční dárek, ale zároveň přispějete na
sociální činnost o. s. Náruč, které nabízí pracovní uplatnění lidem s mentálním postižením
a s duševním onemocněním. Pomůžete jim
tak k samostatnějšímu životu v naší společnosti. Za to Vám velmi děkujeme.
Šárka Hašková
o. s. Náruč

Říjen v Mraveništi
4. 10.
5. 10.

– Muzicírování a hraní s kuchyňským nádobím.
– Krásně to šustí, je to barevné a všude to poletuje, co to je? Přijďte to zjistit do lístečkového Mraveniště.
11. 10. – Ježčí Mraveniště: Co dělají ježci v zimě? Připravíme pro ježka pelíšek a jednoho si
vyrobíme!
12. 10. – Dráček Mráček. Co takhle dračí pohádka, tvoření i dračí dovádění. Tentokrát létání
povoleno!
18. 10. – Masáže tlapek a jejich obtiskování s pomocí prstových barev
19. 10. – Foukej, foukej, větříčku! Povídání o počasí a výroba větrného rukávu.
25. 10. – Podzimní setkání s kamarády u teplého čaje. Přijďte si vyrobit kamaráda pavoučka!
26. 10. – Kaštánkové mraveniště. Povídání o podzimu, sbírání ovoce a také spousta písniček
a říkadel.
1. 11. – Sv. Martin a výroba lampionu do průvodu.
Připravujeme na říjen: Podzimní bazar oblečení, hraček a sportovních potřeb pro děti.
O přesném datu a místu konání budeme informovat na městských vývěskách a naší internetové
stránce.
Lenka Divišová

Beseda pro Černošice
– chemie
a reprodukce
Chemie a chemické látky nás obklopují
v našem každodenním životě. Kromě
všeho pozitivního, co chemie nabízí,
mohou některé chemické látky výrazně
ovlivňovat životní procesy savců, včetně
člověka.
Poruchy plodnosti se v posledních dvaceti letech
staly významným problémem mnoha párů v České republice i v celém rozvinutém světě a do budoucna představují jeden z nejzásadnějších medicínských problémů s dopadem na ekonomiku.
Ačkoli příčin tohoto nepříznivého trendu je mnoho, chemické znečištění našeho životního prostředí v něm zřejmě hraje jednu z hlavních rolí.
Přednáška seznámí posluchače se současným výzkumem negativního vlivu látek z životního
prostředí na reprodukci savců včetně člověka.
Bude prezentována studie vlivu různých látek
na myší reprodukci v pokusu, kde je produkováno několik generací potomků. Jelikož dosažení
reprodukční schopnosti trvá u myši jen několik
týdnů, je možné sledovat zhoršující se reprodukční schopnosti potomstva v řádu měsíců
a objasnit tak procesy, které v lidské populaci
trvají desítky let.
Chemie a reprodukce bude předmětem besedy, kterou povede Mgr. Lukáš Děd z Biotechnologického ústavu AV ČR. Beseda proběhne
ve středu 10. října od 19.00 v klubu Ferenc Futurista, Vrážská 324, Černošice (u nádraží).
Srdečně Vás zve občanské sdružení Aqua Incorrupta, www.cernosice-zavodou.cz.
Jan Jelínek

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
6. 10.

Divadlo na farmářských trzích – O zlaté rybce

prostranství před hotelem Kazín, 10.00

7. 10.

Černošická komorní filharmonie

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00

11. 10.

Fimo + textury a pudry – večerní dílna pro dospělé a děti od 10 let

Minidílna Šikulky, 18.00–21.00

12. 10.

Koncert kapely Zrní

Club Kino, 20.30

19. 10.

Koncert italské kapely Belladona

Club Kino, 19.30

20. 10.

Tvořivé dílničky na farmářských trzích

prostranství před hotelem Kazín, 10.00–12.00

20. 10.

Kytarový recitál v rámci festivalu „Kytara napříč žánry“

ZUŠ, Střední ul., 19.00

25. 10.

Halloweenská podzimně-prázdninová dílna pro školáky – výroba strašidýlek a svícnů

Minidílna Šikulky, 9.00–12.00

26. 10.

Koncert kapely Sto zvířat

Club Kino, 20.30

2. 11.

Pavlína Jíšová – koncert folkové zpěvačky

Club Kino, 20.30

4. 11.

Teátr Víti Marčíka: Sněhurka a sedm loutkových trpaslíků – představení pro děti

Club Kino, 16.00

4. 11.

Koncert duchovní hudby: Píseň písní

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00

9. 11.

Koncert kapely Ztracené iluze

Club Kino, 20.30

v okolí
13.–14. 10. 15. Havelské posvícení – tradiční staročeský jarmark

Radotín – na prostranství před radnicí v ulicích
Václava Balého a Loučanská a na náměstí
Sv. Petra a Pavla

20. 10.

Jiří Schmitzer – koncert písničkáře

Radotín, Kulturní středisko
v domě U Koruny, 19.00

3.–31. 10.

Andělé přírody – prodejní výstava fotografií zvířat od Jaromíra Macury

Řevnice, kavárna Modrý domeček
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z města a okolí

Z Kladna přijede kapela ZRNÍ

foto: www.zrni.cz

Na koncert velmi originální kladenské kapely Zrní se můžete
těšit v pátek 12. 10. od 20.30 v Club Kinu.
Kladenští Zrní jsou něco mezi Radiohead a Václavem Koubkem, mezi
rychlým městem a mlžným lesem. Na české scéně jsou naprostým originálem. Zvuk kapely je evidentně ovlivněný rodným industriálním Kladnem, táhlými volnými poli i rychlými pohyby strojů. Jejich sdělení je velmi
emotivní a naléhavé. Prochází od ponurých nočních ulic, plných zimy
a strachu, až k naprosté euforii a fascinaci z maličkostí. Ze Zrní na podiu
sálá ohromná chuť hrát a zvát do svého osobitého světa. Zpívají česky.
V roce 2009 kapela zvítězila v soutěži Českého rozhlasu o nejlepší
českou neprofesionální kapelu, spolupracovala s Radůzou a vydala několik CD. Kapela vystoupila na Colours of Ostrava a koncertuje i v zahraničí.
Jejich hudba vychází, jak sami tvrdí, ze života. Obsazení Jan Unger –
zpěv, kytara, flétna, Jan Fišer – housle, zpěv, Jan Juklík – kytara, zpěv,
Jan Caithaml – basová kytara, zpěv, Ondřej Slavík – bicí, akordeon,
beatbox, zpěv. „Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Dřevo, svaly,
voda, buchary. Jsme Zrní, kladenská kapela,“ tak sami sebe definují
pánové z kapely.
Zrní funguje už víc než deset let v nezměněné podobě a na české
scéně se řadí k tomu, co rozhodně stojí za to si poslechnout. Inteli-

Koncert
Černošické komorní
filharmonie
Díla A. Vivaldiho a J. S. Bacha za doprovodu
Černošické komorní filharmonie si příznivci vážné hudby mohou přijít poslechnout do černošického kostela Nanebevzetí Panny Marie v neděli
7. 10. od 19 hodin. Pro spolupráci se podařilo
získat vzácného hosta – vynikajícího hobojistu
Jana Thuriho.
Černošická komorní filharmonie, která sdružuje hudbymilovné obyvatele města Černošic
a okolí, tentokrát pod vedením Václava Polívky
doprovodí Jana Thuriho, který nahrává např. pro
Český rozhlas.
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
Vstupenky na koncert koupíte v předprodeji
(minimarket u černošického nádraží) v ceně
100 Kč, na místě před koncertem za 130 Kč.
Koncert pořádá město Černošice.
Dana Jakešová
FOTO: Ivan Látal

-- Na koncertě zazní díla A. Vivaldiho
a J. S. Bacha. -20

-- Zvuk kapely je ovlivněný rodným industriálním Kladnem. --

gentní texty, neprvoplánové melodie, a přesto něco, co si klidně pustíte
do uší a duší při procházce nebo doma při večerní siestě. To je kapela
Zrní.
Vstupenky na koncert, který pořádá město Černošice, obdržíte za
110 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za
130 Kč na místě před koncertem.
Pavel Blaženín

Rockové kapely s krásnými ženami
Scénu Club Kina ovládnou v pátek 19. října tři rockové kapely s krásnými ženami
v čele, speciálním hostem je římská formace Belladonna. Koncert začíná v 19.30.
FOTO: archiv skupiny

-- V roce 2008 byla Belladonna oceněna dvěma nominacemi na Grammy. --

Belladonna – italská pětičlenná kapela se třemi ženami v sestavě je považována za tvůrce
hudebního stylu zvaného „rock noir“. Název
souvisí s černým filmem (film noir), kterým se
kapela inspiruje jak po stránce hudební, tak
vizuální. Belladonna byla v roce 2008 jako vůbec první neupsaná kapela na světě oceněna
dvěma nominacemi na Grammy (nominovány
byly písně „Black Swan“ a „Foreverland“). „Vytvořili mystický, romantický a erotický svět“,
píše magazín Rolling Stone.
Jako další vystoupí pražská kapela Boa se
zpěvačkou Hankou Vaníkovou, díky které je
BOA po hudební stránce nejtvrdší za celou
dobu své existence. Složení kapely je okořeněné muzikanty z kapely Illuminatica Jany

Uriel Kratochvílové. Na turné s Belladonnou
pokřtí BOA své CD, které shrnuje celou historii kapely od začátku až po současnost.
Třetí kapelou večera bude Matahari v čele
se zpěvačkou Žántí. Kapela působí na české
scéně již více než 11 let a se svým energickým
crossover-rockem slaví úspěchy v hudebních
anketách, soutěžích i hitparádách. Matahari
mají za sebou mj. společné turné s kapelou
Wohnout, koncertovali také s americkými Zebrahead či španělskými Unsouled.
Vstupné pouhých 100 Kč. Vstupenky na
koncert obdržíte v předprodeji (minimarket
u černošického nádraží) nebo na místě před
koncertem. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

z města a okolí
Foto: Ivan Látal

FOTO: archiv režisérky

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

-- režisérka Drahomíra Vihanová --

Režisérka Drahomíra Vihanová hostem festiválku
Posluchači se v rámci „Festiválku“, který zorganizovala ZUŠ Černošice k 10letému výročí přestěhování ZUŠ do vily „U Kantůrků“ mohou těšit na
další akce.
V pátek 19. 10. v 18.30 v sále ZUŠ (Střední
403, Černošice) čeká na zájemce akce HUDBA
NA PLÁTNĚ DOBY I FILMU, kde se bude promítat
dokumentární film významné české režisérky Drahomíry Vihanové Variace na téma hledání tvaru
o předním českém klavíristovi Františku Rauchovi. Účastnit se bude sama režisérka Vihanová
a studenti, klavíristé, odchovanci pedagogického
klavírního umění Fr. Raucha. Po promítání bude
následovat beseda s paní režisérkou Vihanovou
a studenty, kterou povede klavírista Zdeněk Páleníček, taktéž odchovanec Fr. Raucha.
Drahomíra Vihanová je přední česká filmová
režisérka a scénáristka. Má neobvyklý rozsah
zájmů i vzdělání. Vystudovala souběžně hudební
vědu a estetiku na filozofické fakultě Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Brně a hru na klavír na
brněnské konzervatoři, v roce 1965 absolvovala
na FAMU obory režie hraného filmu a střih. Pra-

covala jako asistentka režie na filmech Otakara
Vávry Romance pro křídlovku a Třináctá komnata.
Samostatným filmem debutovala v roce 1969, ale
prvotina byla uložena do trezoru a označena jako
součást „celé série černých filmů, ve které převažují především antisocialistické a antisovětské
postoje“, a režisérka sama byla postižena „nevysloveným zákazem činnosti v oboru“. Distribuční
premiéru měl film až v roce 1990. Jako scénáristka, režisérka a od 80. let i střihačka svých filmů se
stala přední českou představitelkou existenciálně
laděné linie československého dokumentarismu,
natočila téměř 30 dokumentárních filmů. Od roku
1982 působila na FAMU jako externí pedagog pro
zahraniční studenty. Od 1990 je členkou katedry
střihové skladby FAMU.
Drahomíra Vihanová věnovala přednímu českému klavíristovi Františku Rauchovi svůj první
hraný film Fuga na černých klávesách a o mnoho
let později dokument k jeho 75. narozeninám Variace na téma hledání tvaru (1986), který budou
moci diváci zhlédnout v Černošicích.
František Rauch (1910–1995) mezinárodně

proslul jako přední český pianista s reprezentativním klavírním repertoárem, který ale uvědoměle obsahoval i české skladatele. Po válce založil
Pražské trio, které vystupovalo v řadě zemí Evropy.
Jeho pravidelným spoluhráčem v duu byl i violoncellista Miloš Sádlo. Fr. Rauch koncertoval téměř
po celém hudebním světě a jako pianista evropského renomé byl zván do porot významných světových klavírních soutěží. Od r. 1946 Fr. Rauch
pedagogicky působil na AMU, kde mezi jeho žáky
patřili později nejvýznamnější čeští klavíristé.
Dále se v rámci Festiválku mohou milovníci
umění těšit na další audiovizuální přednášku BAROKNÍ ČLOVĚK A JEHO SVĚT v pondělí 29. 10.
v 17.30 hod. (sál ZUŠ Černošice, Střední 403,
Černošice), kterou opět připravily H. Bláhová,
M. Šlesingerová, J. Vavřínková. Tentokrát s tématy užité umění, P. van Rubens a jeho umění portrétu a prezentacemi obrazů na hudbu G. F. Händela aj. Posluchače bude opět čekat i divadelní
scénka související s tématem přednášky. Spolu
se ZUŠ Černošice organizuje ProKultura, o. s.
Jana Vavřínková, ZUŠ Černošice a ProKultura, o. s.

Poznejte černošické výtvarníky!

Kytarový recitál

Vydejte se o víkendu 20. a 21. října do Komunitního centra MaNa v Černošicích (Komenského 2018 – naproti kostelu), kde bude
vystavovat už podruhé akademická malířka
Alena Foustková své obrazy a instalace. Představí tvorbu zaměřenou na symbol čárového
kódu. Jiří Valoch, kurátor samostatné výstavy
autorky v Galerii města Blanska (2011) píše
v úvodním textu katalogu: „Alena Foustková vnesla čárový kód jako nový, aktuální, ale

V neděli 20. října od 19 hodin rozezvučí
koncertní sál černošické Základní umělecké
školy (Střední 403) kytary. V rámci mezinárodního festivalu „Kytara napříč žánry“ a na
doporučení ředitele festivalu Stanislava Barka vystoupí s klasickým programem vítězka
mnohých mezinárodních soutěží kytaristka
Hedvika Švendová spolu s charismatickým
kytaristou Ladislavem Pazderou.
Vstupné 100 Kč, děti a senioři 50 Kč. Na
koncert zve město Černošice.

-- Alena Foustková, Čárový kód v prostoru,
provaz, hřebíky, rám, 44.5 x 28.5 cm, 2011 --

především nesmírně ambivalentní fenomén
do naší současné výtvarné kultury.“ Jedna
z instalací, nazvaná „Sputnik“, byla vystavena
také během mariánské pouti v rámci nedávné
výstavy černošických výtvarníků v srpnu a září
2012 ve vile Tišnovských. Autorka bude ještě
letos vystavovat svou tvorbu také v New Yorku,
v galerii České národní budovy.
Současně si zájemci mohou přijít prohlédnout a vybrat ručně paličkované šperky,
vánoční ozdoby a další motivy od Věry Holubové, která se věnuje této náročné, tradiční
technice krajky.
Výstavy budou prodejní a budou otevřené
během víkendu od 10 do 17 hodin a nebo
po telefonické domluvě na tel. 604 210 236
s paní Foustkovou. Další informace o výtvarnici najdete na www.alenafoustkova.wordpress.
com nebo www.artlist.com.
Přípitek s autorkami je naplánován na sobotu 20. 10. od 16 hodin. Těšíme se na setkání
s vámi.
Alena Foustková

Pavel Blaženín
foto: archiv umělce

-- Ladislav Pazdera -21
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První dáma folku zavítá do Černošic

FOTO: archiv umělce

Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény a ne nadarmo bývá médii označována jako „první dáma folku“.
Do černošického Club Kina zavítá 2. listopadu. Koncert začne ve 20.30 hodin.
Úspěchy Pavlíny Jíšové mluví samy za sebe.
Šestkrát po sobě získala Zlaté klíče za zpěvačku roku v čtenářské anketě časopisu Folk
a Country. Jako členka bluegrassové kapely
Sem Tam, s níž začínala svoji hudební kariéru,
se stala dvojnásobnou držitelkou Porty z osmdesátých let.
Ze Sem Tam přešla do folkové skupiny Minnesengři, jejímž členem byl tehdy i Pavel Lohonka Žalman. Následně zakládají folkové sdružení
Žalman. Své členství v této formaci ukončila po
osmi letech mateřstvím. Na hudební scénu se
později vrátila už jako jedna ze dvou zpěvaček
českobudějovické folkové kapely Nezmaři.
Jako „Nezmarka“ Jíšová natočila čtyři sólová

foto: agentura 100PROmotion

-- Pavlína Jíšová --

cerozměrnou – energii přináší sestavě kytarista
Jakub Racek. Oba pánové jsou navíc skvělými
vokalisty – pěvecký projev kapely získává pestrou, plnou a originální barvu.
Dana Jakešová

Pulchra es amica mea

Hraju na klavír
v bordelu
Koncert fenomenální skupiny STO ZVÍŘAT je připraven na pátek 26. 10. od 20.30 v Club Kinu.
Dnes již legendární skupina Sto zvířat vznikla
v roce 1990 ze studentského rock‘n‘roll bandu
a v současné době hraje již několik let v neměnné
desetičlenné sestavě: Jana Jelínková – zpěv, Jan
Kalina – zpěv a perkuse,Tomáš Belko – tenorsaxofon, Jiří Hanzlík – barytonsaxofon, Pavel Herzog –
trubka, Martin Kachna Líska – trombon, Jan Beruška Šobr – kytara, Petr Hostinský – klávesy a zpěv,
Willco Versteeg – basová kytara a Miki Nop – bicí.
Do Černošic přijede kapela představit své další řadové CD, jehož název je: HRAJU NA KLAVÍR
V BORDELU, obsahuje 14 písní. Veškeré texty
jsou jako obvykle z pera saxofonisty Tomáše Belka a už jen názvy jako: Krátkozraký Viktor, Noc
s operní pěvkyní, Malinký lidi, Gauč, ovladač a pití
nebo Rádiohit slibují mnohé. Hudební stránku alba
uchopili, stejně jako u dvou předchozích alb, Jan
Kalina a Karel Šváb, premiérově posíleni o kytaristu Jana Berušku Šobra.
Vstupenky na koncert obdržíte za 180 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 230 Kč na místě před koncertem. Na
koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín
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alba. Na prvním ji doprovází skupina Weekend.
Celkem můžeme její hlas slyšet ze 60 alb.
S Weekendem Jíšová poznala Michala Tučného a téměř dva roky vystupovala v jeho pořadu. Spolupracovala i s dalšími významnými
hudebními osobnostmi, jako je např. Věra Martinová, Robert Křesťan či Pavel Bobek.
Do Černošic přijede se svou dcerou Adélou
Lounkovou, která se stala stálou členkou její
kapely Pavlína Jíšová a přátelé v roce 2009.
Její barva vokálu a hudební cítění dokresluje
a podtrhuje matčin projev. Kytary obou žen
doprovází kontrabas a jeho majitel Pavel Peroutka, který z předchozí formace s Pavlínou
Jíšovou stále spolupracuje. Novou – stylově ví-

Ojedinělý koncert duchovní hudby Pulchra
es amica mea aneb Píseň písní nejen v hudbě počátku 17. století se odehraje v neděli
4. 11. od 18.00 v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na koncertě budete
moci obdivovat umění vynikajících interpretek Vladimíry Krčkové – zpěv, Ivy Lokajíčkové – zobcová flétna a Aleny Hönigenové
– cembalo. A teď dejme dámám prostor pro
představení tohoto projektu.
Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho
da Palestriny a Orlanda di Lassa – hvězd renesančního hudebního nebe – mohly být na
počátku 17. století podobně známé jako jsou
například dnes stále proslulé některé písně
od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety. Právě
jedno takové moteto bude tématem dnešního večera. „Pulchra es amica mea“ od Giovanniho Pierluigiho da Palestriny byla jednou
z nejznámějších skladeb italské renesance
a raného baroka. Její text – Píseň písní –
zůstává po celá staletí zdrojem inspirace
pro básníky, hudebníky i mystiky a její
verše nás budou provázet i tímto programem.
Začátek 17. století byl v hudbě
dobou experimentů a prolínání
se starého s novým, jako na
počátku každého nového stylu. Vedle vzniku úplně nových
kompozičních technik a hledání
nových výrazových možností je
tato doba výrazně formována praxí
tzv. diminucí. Byl to celý systém vzniklý
v 16. století zabývající se tím, jak zdobit
moteta a madrigaly. Skladatelům a interpretům poskytl řadu nových neotřelých
možností, jak provozovat tato původní
vokální díla pro čtyři až šest hlasů. Podobně jako v jazzu se tedy improvizovalo

nebo „diminuovalo“ na díla již složená a notoricky známá.
Raně barokní zpracování moteta okoření
svými improvizacemi i jazzová zpěvačka Vladimíra Krčková a filmová tvůrkyně Magdalena
Bartáková. Její „filmová báseň“ je volnou parafrází biblické Písně písní.
Více informací najdete na www.ivalokajickova.com a www.alenahonigova.com.
Vstupné 100 Kč (děti, studenti a senioři za
polovic). Koncert pořádá město Černošice.
Zdroj: www.dominikanska8.cz
Pavel Blaženín

FOTO: www.ivalokajickova.com
-- Iva Lokajíčková --
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Acoustic Project
Frontman bývalé kapely -123min, excelentní
kytarista a zpěvák Zdeněk Bína se spoluhráčem Janem Urbancem (bezpražcová akustická baskytara) se v sobotu 17. 10. od 20.30
představí v černošickém Club Kinu.
Charismatický Zdeněk Bína mistrovsky
ovládá svou kytaru, která má neuvěřitelně
plný a živý zvuk. Neméně bravurně umí pracovat také se svým hlasem, zvukomalebně
imituje cizí jazyky, často střídá dynamiku
a tempo. Svým procítěným výrazem, zápalem pro muziku, svou bezbřehou energií
a neskrývanou radostí z hudby velmi intenzivně oslovuje posluchače.

foto: www.zdenekbina.com

Během koncertu střídá jazz s latinou,
flamenco s blues nebo cikánské melodie s arabskými. V akustickém programu
ho doprovází vynikající basista Jan Urbanec,
ve kterém Zdeněk Bína našel kongeniálního muzikálně nadaného partnera, který
svou precizní hrou na akustickou čtyřstrunnou baskytaru dokáže nahradit perkuse.
Vstupenky na koncert obdržíte za 120 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického
nádraží) nebo za 140 Kč na místě před koncertem. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín
-- Zdeněk Bína a Jan Urbanec --

Ztracené iluze

FOTO: www.teatr.cz

V pátek 9. 11. zavítá do černošického Club Kina znovuobnovená kapela Ztracené iluze. Koncert začíná ve 20.30 hodin.
Repertoár kapely je autorský, převážně z dílny Bohumila Zatloukala, s texty léty prověřených kultovních textařů Pavla Šruta, Jana Kašpara, Františka
Stralczynského a dalších. Jsou to folkrockové písně a balady postavené na
dvou akustických či elektrických kytarách a samozřejmě zpěvu.
Obnovená skupina hraje ve složení Bohumil Zatloukal – kytary, zpěv,
Vladimír Zatloukal – kytary, zpěv a Jamajka Koblicová – zpěv, rytmika.
Vstupné 100 Kč. Koncert pořádá město Černošice.
Zdroj: http://bandzone.cz/ztraceneiluze

-- Vše se odehrává na komediantském voze. --

Sněhurka a sedm loutkových
trpaslíků
Přijďte s dětmi do Club Kina v neděli 4. listopadu v 16 hodin. Přijede sem Teátr Víti Marčíka, aby zde zahráli představení Sněhurka
a sedm loutkových trpaslíků.
Pohádka o sličné Sněhurce, přátelství a lásce, která i zlobu a smrt
překoná, se odehrává na komediantském voze. Ten se promění v královskou komnatu, černý les i chaloupku se sedmi postýlkami a lavicí
pro trpaslíky. V pohádce se zpívají písničky, a to takové, které si děti
snadno zapamatují a zpívají společně s herci. K tomu všemu nechybí
laskavý humor a šťastný konec.
Zdroj: www.teatr.cz

Týden knihoven
S prvním říjnovým týdnem (1.–7. 10.) přichází
již tradičně i Týden knihoven, akce pořádaná
Svazem knihovníků a informačních pracovníků
České republiky. Letošní motto: Čti, žij zdravě
je věnováno zdraví a zdravému životnímu stylu.
Jejím cílem je přilákat do knihoven co nejvíce návštěvníků, ať už čtenářů či nečtenářů. Ráda bych
vás tímto chtěla pozvat do černošické knihovny.
Přes léto zde probíhala rekonstrukce a můžeme
se pochlubit novou krásnou dřevěnou podlahou
a novými regály, díky nimž jsme získali více místa
k přehlednějšímu uspořádání knih a hlavně více
místa na jejich ukládání. Kromě příjemnějšího

-- Ztracené iluze hrají folkrockové písně a balady. --

prostředí na vás v průběhu tohoto týdne čekají
tyto akce:
Pro všechny:
• bezplatná registrace nových čtenářů
• čtenářská amnestie na opožděně vrácené
knihy
Pro děti:
• výtvarná soutěž na téma Moje vzpomínky na
prázdniny (obrázky označené jménem, adresou a věkem přineste do knihovny do konce
října)
• knihovnická tombola pro registrované dětské
čtenáře
• veřejné čtení tentokrát z knížek Miloše Macourka, od jehož úmrtí 30. 9. uplynulo 10 let
• písmenková soutěž pro prvňáčky

• v pondělí omalovánkový den pro nejmenší (pro
každého malého čtenáře omalovánky)
Pro dospělé:
• soutěž o knížku – každý dospělý registrovaný čtenář, který si půjčí knížku v tomto týdnu,
bude zařazen do slosování o knihu
Donášková služba
Zkušební provoz donáškové služby. Donáška knih do domu pro starší občany a občany
se sníženou pohyblivostí. Pro všechny, pro
které je cesta do knihovny překážkou a přitom
by si knihy rádi půjčovali. Donášková služba je
zdarma. Stačí se telefonicky domluvit na čísle
251 641 501, nahlásit jméno a adresu, tituly,
o které byste měli zájem.
Irena Šilhánková, knihovnice
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Letní Kino hlásí úspěch
Přesně na přelomu srpna a září uspořádala iniciativa Pětatřicet kakají
v Parku Berounka první Letní Kino v Černošicích. Na plátno 5 x 3,2 m
se promítalo po tři večery. Pátek patřil českému cestopisnému dokumentu Trabantem napříč Afrikou, kde jedním z hrdinů je náš černošický
soused Martin Kozel, sobotu rozproudil hollywoodský trhák V Bruggách
(In Bruges) a v neděli akci uzavřela kultovní česká komedie Knoflíkáři.
Přestože kino mělo připraveno sezení pro přibližně šedesát lidí a někteří si dokonce přinesli vlastní sedačky a lehátka, kapacita stačila doslova jen tak tak. „Takovou účast jsme nečekali, rozhodně nás to potěšilo,“ komentuje úspěch organizátorka Anežka Vernerová. „Na místě
byla skvělá atmosféra, řada lidí zde zůstala po filmu až do pozdních
ranních hodin.“

Je třeba říci, že organizace takové události je především finančně
dosti náročná, což je v kombinaci s nulovým vstupným takřka likvidační.
Proto bychom rádi touto formou poděkovali všem, kteří nás v našem úsilí podpořili a bez kterých by akce nemohla plnohodnotně proběhnout.
Děkujeme P. Blaženínovi a celému městu Černošice, J. Barchánkovi
a M. Strejčkovi (ŠIBA), P. Pánkovi (Rokal Praha), černošickým dobrovolným hasičům, pivovaru Berounský Medvěd, Restauraci Monopol
a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu.
Samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům za účast i za dojemnou
zpětnou vazbu. Právě ta je naším hlavním hnacím pohonem. Těšíme se
opět za rok nebo lépe na dalších akcích, které připravujeme.
Jan Jelínek

z historie

Černošická pošta
Zajímavou historii měl poštovní úřad v Horních Černošicích, který v příštím roce oslaví
110. výročí svého otevření.
FOTO: Dana Jakešová

-- Budovu černošické pošty navrhoval architekt a stavitel Jaroslav Fröhlich. --

Před rokem 1900 byly Horní a Dolní Černošice obsluhovány poštovním úřadem v Radotíně,
který byl otevřen 20. 8. 1869. V místech, kde
to vyžadoval větší celoroční provoz, ale poštovní úřad se ještě nevyplatil, byly zřizovány
poštovny. Ta vznikla v Černošicích již 15. 6.
1903, vedl ji poštovný. Ten přijímal zásilky, vybíral poštovní schránky, přijímal peníze a někde
i prodával poštovní známky. Zda to bylo v Černošicích, nevíme. Měl i razítko, ale nesměl je
použít k znehodnocování poštovních známek,
to směl jen poštovní úřad v Radotíně, směl jen
orazítkovat zásilku. Později předával poštu i do
poštovního vlakového vagonu.
Poštovní úřad byl v Černošicích otevřen
1. 5. 1907 jako Horní Černošice – Ober Černošitz, nebyl poněmčen „Č“ i „š“ bylo zachováno (k tomu došlo až za Protektorátu – Ober
Tschernoschitz). Zřízení úřadu oznamovala
vyhláška z 19. 4. 1907. Do r. 1907 byla vedením poštovny pověřena poštovná, paní Antonie
Kubátová.
Od 1. 5. 1907 byla vedoucí pošty Anna
Horáková, v r. 1928 Marie Štádlerová,
v r. 1938 Karel Duda, v r. 1959 Anna Mertlíková,
v r. 1981 Ludmila Okenfusová.
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A jaký je historický vývoj pošty Černošice:
15. 6. 1903 poštovna = 1. 6. 1907 zrušena =
10. 6. 1907 Horní Černošice – Ober Černošitz
(v letech 1907–1909 sezonní provoz od 1. 5.
do 30. 9. každý rok) = 1918 Horní Černošice
= 1939 Ober Tschernoschitz – Horní Černošice = 1945 Horní Černošice = 1. 10. 1950
Černošice = 1. 1. 1973 252 28 Černošice.
Pracovníci pošty se zapojili do odbojové
činnosti za německé okupace a velmi účinně
pracovali v revolučních dnech 1945. Na pokyn
poštmistra Dudy mechanik při odchodu z telefonní ústředny večer 4. května způsobil umělou
poruchu na všech stanicích nacistů. Zapojeny
zůstaly jen stanice Národního výboru Horních
Černošic a Dolních Mokropes včetně četnické
stanice. Všichni spolupracovali s partyzánským
vedením.
Budova podle návrhu architekta Fröhlicha
Protože Poštovní úřad neměl své trvalé a důstojné sídlo, byl pověřen architekt Jaroslav
Fröhlich (1897–1986) vypracováním projektu
na budovu Pošty (dokonale nám to přiblížila
paní Koukalová z Národního památkového úřadu).

Architekt a stavitel Jaroslav Fröhlich, žák
Jana Kotěry (nejvýznamnější osobnosti moderní architektury 20. století), vystudoval
prestižní školu architektury pražské Akademie
výtvarných umění. Ve 20. a 30. letech minulého století vypracoval projekty škol a rodinných domů, a to nejen v Praze. Z počátku 30.
let jsou i projekty dvou černošických staveb,
pošty a sokolovny (obě postavil místní stavitel
Josef Hakl).
Funkcionalistická patrová budova černošické pošty se, na rozdíl od sokolovny, zachovala v exteriéru i interiéru v původní podobě.
Působivé je členění fasády směrem do Riegrovy ulice třemi horizontálními pásy původních
oken s průběžnou patrovou římsou a výraznou
markýzou nad dolním vstupem do budovy.
Protilehlé dvorní průčelí je členitější vzhledem
ke schodišti s vrcholovou terasou a pravoúhlým zábradlím a symetrickou kompozicí oken.
U hlavního průčelí vyniká terasa půlkruhového
tvaru a hlavně nálevkovitě pojatý portál jakoby
vtahoval příchozí do objektu. Hlavní vstupní
dveře jsou původní s dobovými klikami. Většina
dveří a dalších detailů interiéru zůstala dochována v původní podobě.
Můžeme být pyšní na zachovalou veřejnou
stavbu, která se řadí k pozoruhodným dílům
architektury původních Černošic a má i regionální význam.
Křížová Milena

z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
BROWN, Sandra: Texas. Odhodlaný Chase – román pro ženy;
CLAUDEL, Philippe: Šedé duše – francouzský román z 1. světové války;
DAVIS, Lindsey: Alexandrie – historický román;
FALLADA, Hans: Každý umírá sám – manželé středního věku se ve válečném Londýně odvážně pustili do beznadějného odboje proti nacistům
a v roce 1943 byli popraveni;
FRANCK, Julia: Zády k sobě – psychologický román;
FRENCH, Dawn: Tak trochu úžasní – nejprodávanější humoristická kniha
v Británii roku 2011;
HÁJÍČEK, Jiří: Rybí krev – román z jihočeského venkova z přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století;
HARRIS, Lee: Vražda na apríla – detektivka;
HOFMANNOVÁ, Corinne: Afrika, má láska – pokračování příběhu Bílé
Masajky;
CHILD, Lee: Poslední sbohem – špionážní román;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Manžel, který štěká, taky kouše – příběh dospívající dívky;
JUNGSTEDT, Mary: Neviditelný – švédská detektivka;
PAASILINNA, Arto: Šťastný muž – čtenáři v knize najdou všechno, co si
oblíbili v předchozích autorových knihách, humorné příhody, lehký a čtivý
styl;
ŠIMKOVÁ, Mirka: Devátý dotek – autentický deník. Zpověď ženy, která
se dozví, že se její muž již nevrátí z práce, protože se stal obětí nezaviněné
dopravní nehody;
TUČKOVÁ, Kateřina: Žítkovské bohyně – román o stopách lidové magie
v Bílých Karpatech;
TUOMAINEN, Antti: Léčitel – finský krimi román;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Přemyslovská epopej II. Jednooký král Václav
I. – historický román.
Naučná literatura:
ARGOV, Sherry: Proč si muži berou potvory a hodné holky zůstanou
na ocet – kniha je určena nejen ženám, které se chtějí vdát, ale i těm, které
by rády zažehly nové plamínky ve vztahu a manželství oživily;
AVEY, Denis: Muž, který pronikl do Osvětimi – pravdivý příběh britského
vojáka, který dobrovolně vstoupil do koncentračního tábora Buna Monovice,
známého jako Osvětim III.;
BALÍK, Michael: Vysušování dřeva v příkladech – publikace čtenáře provede úskalími při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. U různých typů staveb jsou v knize předložena v praxi osvědčená řešení a zdůrazněny výhody
a nevýhody jednotlivých řešení;

inzerce
praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Radana Pokorná
změna adresy ordinace od 5. 11. 2012:
Mokropeská 2027, Černošice

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Rozkládání státu – známá česká politoložka hledá odpovědi na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje,
proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. Knížka je určena
širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu
o věci veřejné;
KOSATÍK, Pavel: Věra Čáslavská. Život na Olympu – autorizovaný životopis zachycující vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní
dráhu jedné z nejvýznamnějších českých žen nové doby. Věra Čáslavská je
nejúspěšnější sportovkyní všech dob, žena, která na olympijských hrách v Tokiu a Mexiku získala jako sportovní gymnastka celkem sedm zlatých medailí;
ROGGE, Jan-Uwe: Výchova dětí krok za krokem – čtivá kniha je vhodná
nejen pro rodiče, ale i pro pedagogy a vychovatele;
ŠANTORA, Roman: Skautské století – kniha vás v 11 kapitolách provede
100 lety skautingu v českých zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto
2011. Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších i o zákazech,
kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu;
TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie: Potkala jsem Sicílii – autorka navštěvuje tento italský ostrov opakovaně již od roku 2000 a všechny své vjemy, postřehy a zážitky zpracovala do krátkých vtipných fejetonů.
Pro děti a mládež:
Hádej zvířátka – leporelo;
BRAUNOVÁ, Petra: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. – hrdinou příběhu je třeťák Filip, který se tak trochu souhrou nešťastných okolností stane
zločincem. Pro mladší děti;
BŘEZINOVÁ, Ivona: Natálčin andulák – příběh holčičky Natálky, která si
moc přeje mobil, aby si měla s kým povídat. Jednoho dne přiletí na její okno
andulák, který zpívá přesně tak, jako zvoní maminčin mobil. Pro společné čtení rodičů s dětmi;
DELAF: Pupíky. Pouta přátelství – komiks;
SEMELKOVÁ, Hana: O veliké řepě – leporelo;
SLABÝ, Zdeněk: Strašidelné pohádky;
SMITH, L. J.: Upíří deníky – fantasy literatura;
VOPĚNKA, Martin: Spící město – drsný příběh o přežití čtyř dětí ve světě,
ve kterém všichni rodiče usnuli dlouhým spánkem. Pro čtenáře od 11 let.
Knížky v angličtině:
EVANS, Richard Paul: A Perfect Day (v češtině Dokonalý den) – román
o lásce a hledání skutečných hodnot;
KING, Stephen: Four past midnight (v češtině Čtyři po půlnoci) – horor.

Podzimní černošický ples
24. listopadu 2012
19.30 hod
Club Kino,
Fügnerova 263, 252 28 Černošice
K tanci a poslechu hraje skupina Gambit.
Rezervace vstupenek: jan.fara@seznam.cz
nebo tel.: 602 221 014
vstupné 220 Kč
Výtěžek z plesu bude použit k vybavení dětského hřiště a tělocvičny.

inzerce
VEČERNÍ KURZY

ANGLIČTINY
PRO DOSPĚLÉ
V ČERNOŠICÍCH

www.zofiee.cz
domácí medovník

Výuka bude probíhat v malých skupinkách 1x týdně od října 2012
v úrovních od začátečníků, falešných začátečníků až po mírně pokročilé.
Kursovné: 3.140,- Kč / pololetí (1.10.2012 - 31.1.2013)
Uzávěrka přihlášek: 15.9.2012 (tel. č. 734.780.332)
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