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Mokropeský masopust slaví výročí
V sobotu 9. února od 14 hodin se Masopustní náměstí a přilehlá obec rozsvítí pestrými barvami, rozezvučí
krásnými tóny a jako obvykle naplní dobrou náladou.
Tradiční postavy Mokropeského masopustu Vás letos
zvou k jubilejnímu pětadvacátému konání slavnosti, jejíž novodobé kořeny sahají do zimy roku 1989, kdy se
konal ročník první. Přijďte nasát tu nezapomenutelnou
atmosféru Mokropeského masopustu, projít s průvodem obcí a ochutnat tradiční i originální dobroty našich
hospodyněk. I letos zakončíme den zábavou v hostinci
U Králů.
za masopustní spolek Tomáš Prskavec

V rámci masopustní veselice vystoupí skupina
Acoustic Noise Band – více informací na str. 20.
2x FOTO: archiv Masoupustního spolku

K masopustu neodmyslitelně patří maškary.

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná ve čtvrtek
7. 3. od 19.00 v Club Kinu.

!

Uzávěrka příštího čísla IL
je ve čtvrtek 14. 2. v 10 hodin.

Nezapomeňte nejpozději do 31. 3.
uhradit poplatek za odpad.
Podrobné informace na str. 4.

!
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z radnice

Sál v Centru Vráž se otevře letos na podzim
Na prosincovém zastupitelstvu se uzavřela jedna dlouhá kapitola, když zastupitelstvo schválilo nákup kulturně-společenského sálu v objektu Centra
Vráž. Byl vybudován podle požadavků města již před několika lety jako
náhrada za bývalé kulturní středisko, které zhruba před deseti roky muselo
ustoupit nové výstavbě. Sál je v současnosti v podobě tzv. holoprostoru, tj.
prostý beton na zemi, na stěnách i na stropě, žádné sítě… Součástí kupní
smlouvy je ujednání o stavebním dokončení a vybavení sálu, které by mělo
být provedeno do 9 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do září 2013. Celková
smluvní cena sálu činí 9,7 mil. Kč, dalších cca 300–500 tis. Kč bude muset město vydat na jeho vybavení nábytkem, zvukovou aparaturou, menším
pódiem, zrcadlovou stěnou apod.
Jaké je očekávané využití sálu?
Předpokládáme, že nový sál o rozměru cca 200 m2 bude poskytovat
prostor pro různé volnočasové aktivity (taneční či divadelní kroužek, některé sportovní kroužky, fitness a zdravotní cvičení), společenské události
(slavnostní setkání, maškary, dětská představení), výstavní akce (putovní výstavy, prezentace městských projektů), kulturní a vzdělávací akce (veřejné žákovské koncerty

FOTO: Petr Kubín

-- Nový sál poskytne prostor pro různé volnočasové aktivity. --

a dětská divadelní představení, přednášky a semináře, menší koncerty)
a dále pro různé městské potřeby (zasedání zastupitelstva, volby, veřejné
prezentace) a samozřejmě dle kapacity i pro různá komerční využití.
Podmínky užívání sálu budou teprve upřesněny v následujících měsících. Předpokládáme určitý rozsah nájemného od velmi nízkého poplatku v řádu desítek korun za hodinu pro místní neziskové aktivity (na pokrytí provozních
nákladů, tj. světla, topení aj.) až po
standardní nájemní sazby pro různé
komerční aktivity.
Vedoucí místních spolků a organizátory volnočasových aktivit prosíme,
aby nás již nyní informovali o svém případném zájmu o pravidelný či nepravidelný pronájem sálu v Centru Vráž
zhruba od října či listopadu 2013.
Prosím zašlete případně potřebné detaily panu Pavlu Blaženínovi na e-mail
pavel.blazenin@mestocernosice.cz
nebo volejte na tel.: 602 200 817.
Otevření sálu bude nejen vítanou
tečkou za mnohaletým dohadováním mezi městem a investorem
objektu Centra Vráž, ale také velmi
potřebným doplněním tzv. občanské
vybavenosti v Černošicích.
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

Omezení vstupu na hřbitovy
V měsíci únoru a březnu dojde z důvodu rekultivace zeleně k částečnému omezení vstupu
na hřbitov v ulici Komenského a na hřbitov v ulici Pod Višňovkou.
Děkujeme za pochopení.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb
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Spolufinancování
okrajových
a vedlejších
místních komunikací
Vzhledem k finanční situaci
města je možné vybrané
komunikace rekonstruovat jen
za předpokladu, že se na nákladech budou nejméně 30 %
podílet sami obyvatelé města.
Více na str. 12.

z radnice

Sečteno, podtrženo, I. etapa rekonstrukce
místních komunikací skončila
Realizace I. etapy začala poslední květnový den roku 2012, kdy byla uzavřena
smlouva o dílo na rekonstrukci místních komunikací se společností Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s. Ta v elektronické aukci zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou 39.534.780 Kč vč. DPH.
Proč se předmět díla zmenšil?
Protože byl očekáván lepší výsledek, než kterého bylo v elektronické aukci konané v dubnu 2012
dosaženo vzhledem k obrovské poptávce způsobené změnou zákona o zadávání veřejných zakázek,
město využilo ustanovení ve smlouvě a dodatkem
č. 1 uzavřeným 4. 6. 2012 rozsah zakázky o 20 %
snížilo. Musela být vyřazena ulice Pod Višňovkou
společně s rekonstrukcí vodovodu vzhledem k jeho
velmi vysoké ceně a ulice K Lesíku. Zároveň došlo
k rozdělení zbývajících ulic na dvě části. Na část
„A“ financovanou z mimořádné dotace poskytnuté ministerstvem financí ve výši 10 mil. Kč, kterou
se podařilo vedení města vyjednat, a na část „B“
hrazenou z úvěru spláceného z dodatečného výnosu daně z nemovitosti. Cena díla byla snížena na
31.265.656 Kč vč. DPH.
Kvůli nepředvídatelným okolnostem, které byly
odhaleny až v průběhu výstavby se kromě prodražení rekonstrukce ukázalo, že je nutné upravit
harmonogram prací. Některé ulice bylo možné dokončit dříve, u jiných se termín naopak prodloužil.
Ulice Gogolova byla kvůli zabetonované a popraskané dešťové kanalizaci úplně vyřazena a byla nahrazena nedokončenou ulicí Měsíční v úseku mezi
Slunečnou a Jitřní. Tuto skutečnost zohlednil dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený dne 22. 10. 2012,
kterým byl termín dokončení celého díla posunut
na 17. 12. 2012.
Celková bilance nákladů
Všechny vzniklé vícepráce a méněpráce byly
po odsouhlasení zohledněny v dodatku č. 3 ke
smlouvě uzavřeném dne 12. 12. 2012, kterým

se cena díla změnila na 35.534.233,39 Kč vč.
DPH. Rekonstrukce realizovaných 17 ulic byla ve
svém výsledku o 4.268.577,39 Kč dražší oproti
vysoutěženým cenám. Oproti vysoutěžené ceně,
po vyškrtnutí ulic Pod Višňovkou a K Lesíku, byla
konečná cena díla o 4.000.546,61 Kč nižší. Díky
dotaci 10 mil. Kč poskytnuté ministerstvem financí
nás I. etapa rekonstrukce zahrnující 17 ulic vyšla
na 25.534.233,39 Kč. Jen pro srovnání, ulice Kladenská stála před 4 lety 21.907.255 Kč vč. DPH.
Další dvě ulice přidané až na podzim 2012
Díky tomuto výsledku bylo proto na podzim loňského roku vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení
dalších dvou ulic – Berounská a V Mýtě vč. vodovodu. Tyto ulice se však kvůli problémům se stavební
firmou IPOSS Bohemia, a. s., která zakázku vyhrála, nepodařilo do konce roku 2012 dokončit a nyní
jsou vedena jednání k ukončení smluvního vztahu.
V následující tabulce je uvedena konečná rekapitulace nákladů na jednotlivé ulice. V některých
ulicích bylo potřeba upravit projektovou dokumentaci a ocenit nový výkaz výměr, neboť změn bylo
velmi mnoho, u těchto ulic je proto uvedena cena
dle upravené projektové dokumentace.
První etapa rekonstrukce komunikací skončila
a nyní je vyhlášena nová veřejná zakázka na rekonstrukci II. etapy místních komunikací. Elektronická
aukce, v níž bude vybrána nová stavební firma, se
uskuteční na konci měsíce února. Se stavbou by se
tedy mohlo začít již v dubnu.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Ulice v části „A“
Cena dle
Cena dle uprave- vícepráce méněpráce
Cena celkem
Cena celkem
spolufinancované
smlouvy
né proj. dok.
(bez DPH) (bez DPH)
bez DPH
vč. DPH
z dotace MF
(bez DPH)
(bez DPH)
Domažlická
1 542 586,01
1 409 072,86 50 125,93
1 459 198,80 1 751 038,55
Rumunská
2 753 250,11
- 384 850,42
3 138 100,53 3 765 720,64
Střední
1 391 609,04
- 21 713,34
1 369 895,70
1 643 874,84
Husova
3 318 112,53
3 642 452,12 203 120,84
3 845 572,96
4 614 687,55
Pod Horkou
859 666,09
2 042 044,16 404 697,87 30 310,80
2 416 431,23
2 899 717,48
Riegrova
384 992,48
- 198 674,39 30 819,59
552 847,28
663 416,74
Stavba část A
12 782 046,50 15 338 455,80
V následující tabulce je uvedena konečná rekapitulace nákladů na jednotlivé ulice. V některých ulicích bylo potřeba
upravit projektovou dokumentaci a ocenit nový výkaz výměr, neboť změn bylo velmi mnoho, u těchto ulic je proto
uvedena cena dle upravené projektové dokumentace.
Ulice v části „B“
Cena dle
Cena dle uprave- vícepráce méněpráce
Cena celkem
Cena celkem
financované
smlouvy
né proj. dok.
(bez DPH) (bez DPH)
bez DPH
vč. DPH
z úvěru
(bez DPH)
(bez DPH)
Havlíčkova
2 523 888,56
- 810 743,94
9 676,29
3 324 956,21 3 989 947,45
Jihlavská
1 305 685,26
576 102,13 83 729,43 15 362,77
644 468,79
773 362,54
Karlická
1 622 462,99
- 34 715,92
1 657 178,91
1 988 614,69
Klatovská
1 748 071,47
4 146,- 86 749,09
1 665 468,38 1 998 562,05
Tyršova
2 109 996,95
- 188 765,17 327 184,27
1 971 577,85 2 365 893,42
V Kosině
1 602 892,43
- 275 971,06
1 878 863,49
2 254 636,19
rekonstrukce
865 917,47
- 50 276,71
916 194,18
916 194,18
vodovodu ulice
(účtováno bez
V Kosině
DPH)
Větrná
785 887,47
718 401,55 15 899,50
734 301,05
881 161,26
Měsíční
373 591,39
- 150 381,90
523 973,29
628 767,94
Jansova
306 792,31
423 843,90 18 616,62
442 460,52
530 952,62
Rekonstrukce
325 677,08
325 677,08
325 677,08
vodovodu ulice
(účtováno
Jansova
bez DPH)
Na Poustkách
1 213 651,66
1 335 482,41 275 016,57
1 610 498,98 1 932 598,78
Nerudova
1 019 982,06
1 311 184,42 29 990,07
1 341 174,49 1 609 409,39
Stavba část B
17 036 793,22 20 195 777,59

Jednou větou...
• Řevnice se připojily k Černošicím, aby společně co nejvýhodněji obě města a jimi zřízené
školy a další organizace nakoupily na komoditní
burze zemní plyn a elektřinu.
• Město konečně vyplatilo příspěvek 100 tis.
Kč na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Komenského ulici, který byl přislíben již
před rokem, ale pak z rozpočtových důvodů odložen.
• Zastupitelstvo těsně před Štědrým dnem
schválilo koupi kulturně-společenského sálu
v Centru Vráž za celkovou cenu 9,7 mil. Kč
s předpokládaným dokončením v září 2013;
první splátku ceny ve výši 5 mil. Kč jsme zaplatili
ještě před Silvestrem.
• Z 5 architektonických návrhů na rekonstrukci
a přístavbu vily Tišnovských byly zastupitelstvem
do druhého kola posunuty dva – Jestico + Whiles a Qarta.
• Do výběrového řízení na 10letý úvěr na další
rekonstrukce komunikací se s nabídkami přihlásily dvě banky – Česká spořitelna a Komerční
banka; se sazbou 1,3 % o kousek vyhrála spořitelna.
• Schválením státního rozpočtu bylo pro Černošice potvrzeno navýšení příspěvku na výkon
státní správy o 4,8 mil. Kč (předpoklad zmíněný
v minulém čísle IL, že by navýšení mohlo činit až
8,6 mil. Kč, zavinila chybná interpretace prvotních neoficiálních informací); i tak jsme za tuto
úpravu rádi.
• Zastupitelstvo vyjádřilo většinou hlasů souhlas se soukromým záměrem vybudování ruční
myčky automobilů vedle objektu čistírny odpadních vod u Radotínské ulice.
• V prvním kole prezidentských voleb přišlo
k volebním urnám v Černošicích 76,24 % voličů
a 55,72 % z nich volilo knížete Karla Schwarzenberga.
FOTO: Petr Kubín

• Ve Vrážské se v nedávno dokončeném rodinném domě od prskavky vzňal již asi proschlý
vánoční stromek; následný požár způsobil značné škody, ale díky zásahu hasičů jen ve dvou
místnostech.
• Rada schválila organizační změny na městském úřadě; tou největší je zrušení odboru dopravy a jeho rozdělení mezi odbor správní a stavební úřad.
• Od nového roku se celorepublikově výrazně
zvýšily správní poplatky na stavebním úřadě.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754
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Blíží se termín plateb za odpad a za psy
Městský úřad změnil v roce 2012 účetní a ekonomický systém. Z tohoto důvodu
došlo ke změně všech variabilních symbolů. Nové variabilní symboly (dále jen VS)
byly uvedeny na složenkách zaslaných všem poplatníkům v roce 2012.
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti
jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích. Podrobněji se o změnách v této vyhlášce dočtete
na jiném místě IL. Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na webu města, najdete zde informace
o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození apod.
Nejčastějšími poplatky jsou poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen poplatek za odpad) a poplatek za psa.
Poplatek za odpad: Sazba poplatku za likvidaci odpadu je 492,- Kč za poplatníka (nemovitost) a kalendářní rok. Termín pro zaplacení je
do 31. března běžného roku. Pokud hradíte poplatek ve dvou splátkách, je termín pro zaplacení
druhé části poplatku 30. září.
• Kontakt: pí Ovečková, tel.: 221 982 518,
e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz
Poplatek ze psa: Sazba poplatku za psa je
700 Kč za kalendářní rok, za 2. a každého dalšího psa 1.400 Kč. Termín pro zaplacení je 31.
května běžného roku, pokud hradíte poplatek ve
dvou splátkách, je termín pro zaplacení druhé
části poplatku 30. října.
• Kontakt: pí Vrátná, tel.: 221 982 527, e-mail:
martina.vratna@mestocernosice.cz
JAK ZAPLATIT POPLATEK
Všechny poplatky lze hradit bezhotovostním převodem na účet města, v hotovosti

na pokladnách MěÚ – každý den v úředních
hodinách, případně prostřednictvím složenky
na poště (k vyzvednutí jsou složenky na úřadě
či přímo na poště).
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme
uvádějte správný VS – byl uveden na složenkách zaslaných v roce 2012.
• poplatek za odpad: číslo účtu
30015-388063349/0800
• poplatek za psa: číslo účtu
19-388063349/0800
Máte-li zájem, budeme vám posílat SMS
zprávy s upozorněním na blížící se termín platby. Tuto službu si můžete objednat buď zasláním SMS zprávy s textem „SMS rozhlas“ na
telefonní číslo 777 081 532, nebo zasláním
e-mailu s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@mestocernosice.cz.
Pokud neznáte svůj VS, chcete ve svých
platbách provést změny či potřebujete další informace, kontaktujte nás na uvedených
kontaktech.
NÁLEPKY NA POPELNICÍCH S UVEDENÍM
ROKU 2012 PLATÍ DO KONCE DUBNA
Pokud zaplatíte včas – do 31. 3. 2013 – poplatek za odpad, město zajistí do 20. dubna
prostřednictvím brigádníků polepení popelnic
u domů s číslem popisným (červená čísla).
V případě, že popelnice nebude přístupná,
bude nálepka vhozena do označené dopisní
schránky. Nálepku si také můžete vyzvednout
osobně na místech dále uvedených.

Kdo všechno musí platit za komunální odpad
Zastupitelstvo města Černošice schválilo na
svém zasedání v listopadu 2012 novou vyhlášku o místních poplatcích. Změna se týká
poplatků za komunální odpad. Přesněji, stanovuje nově, kdo všechno je povinen v Černošicích za komunální odpad platit. Vyhláška
platí od 1. 1. 2013.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místních poplatcích k tomuto říká: Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za
komunální odpad“) platí:
a. fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt;
b. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů;
c. fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců;
d. fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
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e. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek za komunální odpad společně
a nerozdílně.
Oznámit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nebo jakékoliv změny v ohlašovaných
skutečnostech je třeba nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Kolik se za odpad platí
Sazba poplatku za komunální odpad na
poplatníka činí 492 Kč za rok a je tvořena
z částky 250 Kč za kalendářní rok dle zákona
o místních poplatcích a z částky 242 Kč za
kalendářní rok. Tato částka je v souladu se zákonem o místních poplatcích stanovena podle
skutečných nákladů města za předchozí rok
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Dana Jakešová, editorka

Prosíme všechny majitele nebo uživatele
nemovitostí, aby zkontrolovali, zda mají dobře
viditelná čísla popisná na svých nemovitostech
(tak, jak určuje vyhláška) a mají nadepsané
schránky (v případě více poplatníků – rodin
v jedné nemovitosti).
Pro majitele rekreačních objektů, nemovitosti bez poštovní schránky nebo viditelného
čísla popisného a ty poplatníky, kteří poplatek
nezaplatí včas, budou nálepky k dispozici od
3. pracovního dne po zaplacení poplatku na
dvou místech v Černošicích, a to na finančním
odboru městského úřadu na adrese Riegrova
1209 a v kanceláři technických služeb, Topolská 660, případně po dohodě také v pokladně
na pracovišti v Praze, Podskalská 19.
Nálepka pro rok 2013 má zelenou barvu, je
na ní uveden rok 2013 a číslo popisné (případně evidenční) nemovitosti. Neoznačené popelnice nebudou od května vyváženy!
Dagmar Ovečková, Jana Ullrichová
finanční odbor

Město Černošice hledá
brigádníky na polep popelnic
v době od 1. do 20. dubna 2013.
Bližší informace u pí Ullrichové
– jana.ullrichova@mestocernosice.cz
nebo na tel.: 724 005 980.

Změny na městském
úřadu k 1. 2. 2013
Na svém posledním jednání dne 7. 1. 2013
schválila rada města organizační změny na
městském úřadu. Hlavní změnou, se kterou se
budete moci potkat od 1. 2. 2013, je zrušení
odboru dopravy a převedení výkonu jeho činností na další odbory městského úřadu. Dochází k převedení přepážkových pracovišť registru
vozidel a registru řidičů pod správní odbor. Ten
v současné době již zajišťuje na svých přepážkách výdej občanských průkazů a cestovních
dokladů. Pro klienty, kteří navštíví naše pracoviště v Podskalské, bude tato změna znamenat
jednak snížení čekacích dob a větší klientský
komfort, současně bych rád, aby veškerá přepážková pracoviště poskytovala svoje služby ve
shodném, vysokém standardu.
Část odboru dopravy, která vykonávala činnosti speciálního stavebního úřadu na úseku
komunikací, bude převedena pod stavební odbor.
Současná pracoviště odboru dopravy budou
zachována v budově v Podskalské ulici, místo
jejich pracovišť se nemění.
Koncem roku proběhla v budově v Podskalské ulici z naspořených prostředků výmalba
chodby a obnova nábytku v 1. patře, v místě
přepážkových pracovišť. Snažíme se vylepšit
nejvíce exponované prostory úřadu. Snad tato
změna přispěje i k větší pohodě našich klientů.
Pokud budete mít nějaký další návrh, jak prostředí úřadu vylepšit, prosím zaznamenejte jej
do knih námětů a připomínek, které Vám jsou
k dispozici na každém odboru.
Honza Louška, tajemník úřadu

z radnice

Rozpočet města Černošice na rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 včetně navržených změn k 20. 12. 2012
řádek
Rozpočet 2013
1
Celkem výdaje
193 811
2
Celkem příjmy
196 521
3
Rozpočtové saldo (ř. 2 – ř. 1)
2 734
4
Zapojení dlouhodobého úvěru
0
5
Splácení úvěrů a půjček
11 376
6
Změna stavu účtů
8 666
zapojení zůstatku účtu
7 666
nevyčerpané prostředky SF
900
zůstatek dotace na revitalizaci hřbitova
100
7
Celkové náklady (ř. 1 + ř. 5)
205 187
8
Celková zdroje financování (ř. 2 + ř. 4 + ř. 6)
205 187
9
Schodek rozpočtu (ř. 8 – ř. 7)
0
10
Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku
0
Schválený rozpočet na rok 2013
Rozpočtové příjmy
OdPa
Pol
Název
000000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.
000000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
000000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
000000
1121
Daň z příjmů právnických osob
000000
1211
Daň z přidané hodnoty
000000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
000000
1341
Poplatek ze psů
000000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
000000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
000000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
000000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
000000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
000000
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
000000
1361
Správní poplatky
000000
1511
Daň z nemovitostí
000000
Bez ODPA (součet daňových příjmů a poplatků)
002169
Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách
002299
Ostatní záležitosti v dopravě
002310
Pitná voda
003314
Činnosti knihovnické
003349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
003392
Zájmová činnost v kultuře
003399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
003612
Bytové hospodářství
003613
Nebytové hospodářství
003632
Pohřebnictví
003636
Územní rozvoj
003639
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
003723
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
003725
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
003769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
004351
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení
004357
Domovy
005311
Bezpečnost a veřejný pořádek
006171
Činnost místní správy
006310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
003636
Územní rozvoj
000000
4111
Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR
000000
4112
Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
000000
4116
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu
000000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
000000
4216
Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu
000000
Bez ODPA (dotace a příjmy ze státního rozpočtu celkem)
Rozpočtové příjmy celkem

Rozpočet 2012
204 757
200 647
–4 110
9 276
15 075
9 909
8 161
694
675
219 832
219 832

Celková bilance v tis. Kč
změna
–5,3 %
–2,1 %
–100,0 %
–24,5 %
–12,5 %

–6,7 %
–6,7 %

Příjmy (v tis. Kč)
11 700,00
5 800,00
900,00
12 000,00
26 000,00
3 560,00
470,00
3,50
220,00
50,00
40,00
150,00
750,00
27 690,00
11 088,00
100 421,50
400,00
3 555,00
18 000,00
50,00
420,00
150,00
17,00
805,00
475,00
50,00
300,00
70,00
120,00
1 220,00
200,00
860,00
1 920,00
12 598,00
940,20
130,00
600,00
2 000,00
6 065,00
44 931,00
0,00
223,00
0,00
51 219,00
196 520,70
5
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Schválený rozpočet na rok 2013
Rozpočtové výdaje
OdPa
Název
002212
Silnice – běžné
002212
Silnice – investiční
002219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – běžné
002219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – investiční
002221
Provoz veřejné silniční dopravy – běžné
002229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
002310
Pitná voda – běžné
002310
Pitná voda – investiční
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly – běžné
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly – investiční
003111
MŠ Karlická – provozní příspěvek
003111
MŠ Karlická – provozní příspěvek „na odpisy“
003111
MŠ Topolská – provozní příspěvek
003111
MŠ Topolská – provozní příspěvek „na odpisy“
003111
MŠ Topolská – rezerva na platy
003111
MŠ Vápenice – provozní příspěvek
003111
MŠ Vápenice – provozní příspěvek – dovybavení
003111
MŠ Vápenice – provozní příspěvek „na odpisy“
003111
Předškolní zařízení – běžné
003113
Základní školy – běžné
003231
Základní umělecké školy – běžné
003314
Činnosti knihovnické – běžné
003326
Pořízení, zachování a obnova hist. památek – běžné
003349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – běžné
003392
Zájmová činnost v kultuře – běžné
003399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. – běžné
003399
Granty v kultuře
003412
Sportovní zařízení v majetku obce – běžné
003421
Granty pro mláděž, veřejné bruslení
003612
Bytové hospodářství – běžné
003613
Nebytové hospodářství – běžné
003631
Veřejné osvětlení – běžné
003631
Veřejné osvětlení – investiční
003632
Pohřebnictví – běžné
003635
Územní plánování – investiční
003636
Územní rozvoj – běžné
003636
Územní rozvoj – investiční
003639
Komunální služby a územní rozvoj j. n. – běžné
003722
Sběr a svoz komunálních odpadů – běžné
003723
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.) – běžné
003745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – běžné
004351
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení – běžné
004357
Domovy – běžné
004357
Domovy – investiční
004379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence – běžné
004379
Granty v sociální oblasti
005299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy – běžné
005311
Bezpečnost a veřejný pořádek – běžné
005311
Bezpečnost a veřejný pořádek – investiční
005512
Požární ochrana – dobrovolná část – běžné
005512
Požární ochrana – dobrovolná část – investiční
006112
Zastupitelstva obcí – běžné
006171
Činnost místní správy – běžné
006171
Činnost místní správy – investiční
006310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – běžné
006320
Pojištění funkčně nespecifikované – běžné
006399
Ostatní finanční operace – běžné
006409
Rezervy – běžné
006409
Rezervy – investiční
Rozpočtové výdaje celkem
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Výdaje (v tis. Kč)
1 742,69
740,00
424,42
520,00
682,00
120,00
6 914,00
410,00
6 179,00
771,20
965,00
545,31
607,00
38,99
300,00
662,80
164,94
700,00
2,00
7 044,09
203,89
301,00
3,00
717,00
367,00
583,00
330,00
316,00
600,00
261,20
195,00
3 200,00
2 000,00
450,10
600,00
672,00
200,00
7 571,60
6 201,00
80,00
230,00
2 162,00
1 013,00
40,00
75,00
20,00
530,00
14 200,00
50,00
1 596,00
850,00
1 704,00
98 940,64
1 450,00
1 200,00
703,00
1 250,00
12 300,00
1 112,00
193 810,87

z radnice
Investice 2013
Investice již zahrnuté v rozpočtu
Poskytnutí služeb k zabezpečení provozu „Profil zadavatele“
Nákup sw pro elektronické aukce
Věcné břemeno k akci Samost. přivaděč vodovodu
Obchodování na burze – elekřina, firma Prospeksa
Obchodování na burze – plyn, firma Prospeksa
Vratná jistina paní Janečkové dle plánovací smlouvy – po dokončení výstavby chodníku a bytového domu v Dobřichovické ul.
Velký třesk II. – vodovody (opravy stávajících)
Zastávky – údržba
Oprava výtluků 2013
Oprava výtluků 2013 – TDI
Dobudování chodníků v křižovatce Dr. Janského – K Lesíku
Dešťová kanalizace v ul. Vrážská
Oprava ČS Radotínská vč. nového výtlačného potrubí
Úprava vlastních zdrojů pitné vody (vyčištění, čerpací zkoušky, kamerové průzkumy, vzorky – rozbory)
Intenzifikace ČOV – projektová dokumentace pro sp – dle smlouvy
Intenzifikace ČOV – část výstavby v r. 2013 - podíl města (vč. TDI, AD, BOZP)
Přestavba vily Tišnovských na úřad – projektová dokumentace
Výstavba VO v ul. Čapkova
Výstavba VO v ul. Vrážská (od Dr. Janského po Riegrovu)
Úprava VO v ul. Smetanova
VO v ul. Karlická (Pražská – V Rybníčkách)
VO v ul. Kladenská (Vrážská – Lidická)
VO ul. Erbenova
VO v ul. Jihlavská
Dobudování VO v ul. Říční u přejezdu
Dobudování VO při přeložkách ČEZu
TDI při dobudování VO
Projektová dokumentace pro VO

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Akce financované z investičních fondů příspěvkových organizací – nepatří do rozpočtu města
Zateplení ZŠ Komenského
Zateplení ZŠ Komenského – TDI
Přístavba školní kuchyně ZŠ Mokropsy
Přístavba školní kuchyně ZŠ Mokropsy – TDI
Vzduchotechnika ve školní kuchyni ZŠ Mokropsy
Vzduchotechnika ve školní kuchyni ZŠ Mokropsy – TDI + projekt
Odhlučnění školní jídelny ZŠ Mokropsy
Odhlučnění školní jídelny ZŠ Mokropsy – TDI
Dovybavení dětského hřiště u ZŠ Mokropsy
Výměna rozvodů teplé a studené vody v MŠ Karlická
Akce financované z budoucího úvěru – v rozpočtu nezahrnuto
Velký třesk II. – projektová dokumentace
Velký třesk II. – komunikace (odhad - ještě není projektová dokumentace, rozpočty ani VŘ)
Velký třesk II. – dešťová kanalizace (opravy stávající)
TDI k akci Velký třesk II.
AD + projektové dodatky k akci Velký třesk II.
BOZP na akci Velký třesk II.
Pardubická komunikace
Pardubická dešťová kanalizace
Pardubická vodovod
TDI k akci Pardubická
AD k akci Pardubická
BOZP na akci Pardubická
Cyklodoprava
Cyklodoprava – TDI
Cyklodoprava – BOZP
Cyklodoprava – AD
Cyklodoprava – prováděcí projektová dokumentace
Přístavba hasičské zbrojnice v Mokropsech
Přístavba hasičské zbrojnice v Mokropsech – TDI
Přístavba hasičské zbrojnice v Mokropsech – BOZP

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

§
3636
3636
2310
3636
3636
2219
2310
2221
2212
2212
2219
2212
2321
2310
2321
2321
6171
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3631

položka
5166
5166
5909
5166
5166
6121
5171
5171
5171
5171
6121
6121
5171
5171
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121

pozn.

§

položka

pozn.
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu ZŠ
z investičního fondu MŠ

§
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2310
2212
2212
2212
2219
2219
2219
2219
2219
5512
5512
5512

položka
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
5171
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121

pozn.

Přehled dalších střednědobých a dlouhodobých záměrů je na webu města v sekci Projekty a dotace.
vysvětlivky:
1 – výdaje zahrnuté ve schváleném rozpočtu
2 – výdaje nezahrnuté v rozpočtu, budou hrazeny z úvěru na rekonstrukci komunikací v II. etapě
3 – výdaje zahrnuté ve schváleném rozpočtu; tyto výdaje jsou určeny na „obnovu vodohospodářské infrastruktury“
4 – výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, tyto výdaje budou hrazeny z úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice
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Z 68. jednání Rady města Černošice ze dne 26. 11. 2012
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
„Obnova licencí Symantec Antivirus“ ve složení
p. Šebek, pí Novotná, p. Chalupecký, náhradníci
p. Havlíček, p. Hušek a p. Sajdl;
• schvaluje přijetí daru – výpočetní techniky (1 ks notebook HP Compaq 2530p, s/n:
CZC0037J2D; 1 ks dokovací stanice HP 2400
Docking Station, s/n: CNF818X2WJ; 1 ks PC
HP Compaq DC7800, s/n: CZC8383156; 1 ks
LCD monitor HP 1740, s/n: CNP521KD05) od
p. Hendrycha a souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy.
SPRÁVNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s dodatkem č. 5
ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr
dat a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji a ukládá starostovi dodatek č. 5 podepsat.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 1704/1 v Čapkově ulici
za předpokladu, že bude zhotovena dříve, než
nový povrch komunikace v Čapkově ulici, který
město hodlá vybudovat v r. 2013, a za předpokladu, že v průběhu stavby budou dodrženy
podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9. 11. 2009;
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 1044 v Jiráskově ulici
za předpokladu, že bude zhotovena dříve, než
nový povrch komunikace v Jiráskově ulici, který
město hodlá vybudovat v r. 2013, a za předpokladu, že v průběhu stavby budou dodrženy
podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9. 11. 2009;
• souhlasí se stavbou bazénu na pozemku parc.
č. 846/59 v Leknínové ulici podle návrhu předloženého dne 8. 11. 2012;
• souhlasí s vybudováním vrtané studny na pozemku parc. č. 3841 v chatové osadě Zátoka
radosti;
• souhlasí s přístavbou rekreační chaty č. e. 47
v Komenského ulici, a upozorňuje žadatelku
na územní rezervu pro přeložku silnice II/115,
která zasahuje část jejího pozemku;
• nesouhlasí s prominutím nájmu bytu č. 3 v Poštovní 228 za měsíce říjen a listopad 2012; konstatuje, že spolufinancování nákladů spojených
s opravami a zařízením bytu ze strany města není
součástí smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne
1. 10. 2012 ani jiné dohody;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Mandátní
smlouvě na výkon funkce technického dozoru
investora (TDI) s Ing. Melicharem a Ing. Nádvorníkem, jehož předmětem je záměna ulice Gogolova za ulici Měsíční, prodloužení termínu výkonu
funkcí TDI do doby prodloužení stavby a s tím
spojené zvýšení celkové ceny o poměrnou
částku 12.240 Kč bez DPH u každého z nich;
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Mandátní
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smlouvě na výkon koordinátora BOZP s panem
Nápravníkem, jehož předmětem je záměna ulice
Gogolova za ulici Měsíční, prodloužení termínu
výkonu funkce BOZP do doby prodloužení stavby
a s tím spojené zvýšení celkové ceny o poměrnou částku 13.934 Kč bez DPH a ukládá odboru investic a správy majetku, úseku právnímu
připravit smluvní dodatky č. 1;
• souhlasí s rozsahem víceprací na akci „Oprava
povrchu asfaltových komunikací v Černošicích“,
za celkovou cenu 49.000 Kč bez DPH a s uzavřením Dodatku č. 1 se Stavební společností Šlehofer, s. r. o., a ukládá odboru investic a správy
majetku, úseku právnímu vypracovat Dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo;
• souhlasí s ukončením smluvního vztahu se společností Český stavitel, a. s., uzavřeného pro akci
„Základní škola Černošice - rekonstrukce školní
kuchyně - II. etapa“ a trvá na uhrazení všech závazků společnosti Český stavitel, a. s., ze smlouvy a ukládá odboru investic a správy majetku,
úseku právnímu připravit dohodu o ukončení
smluvního vztahu;
• bere na vědomí informaci o výsledku jednání ze
dne 5. 11. 2012 mezi nájemci a zástupci města
ve věci budoucího nájmu městských pozemků
nebo jejich prodeje a souhlasí
1. se záměrem pronájmu těchto městských pozemků za cenu dle znaleckého posudku, neníli uvedeno jinak:
1) části č. parc. 479/1 o výměře 16 m2 za
cenu 50 Kč/m2
2) č. parc. 3935/11 o výměře 118 m2 a 3926
o výměře 41 m2 za cenu 50 Kč/m2
5) č. parc 4032 o výměře 46 m2 a 4033/2
o výměře 91 m2 za cenu 25 Kč/m2
7) č. parc. PK 692/1 o výměře 4.418 m2 za
cenu 9 Kč/m2 sníženou vzhledem k veřejně
prospěšnému využití daného pozemku
2. s e záměrem prodeje těchto městských pozemků nejméně za cenu dle znaleckého posudku:
1) č. parc. 3925 o výměře 46 m2 a 3935/17
o výměře 307 m2, který vznikne rozdělením
pozemků PK 493/10 o výměře 91 m2 a PK
717/4 o výměře 216 m2 podle geometrického plánu č. 2600-43/2004 ze dne
8. 10. 2004, za cenu 1.000 Kč/m2
2) č. parc.1158/1 o výměře 517 m2 a 1158/5
o výměře 46 m2 za cenu 1.000 Kč/m2
3) č. parc. 4048 o výměře 22 m2 a části 4049/1 o výměře cca 400 m2 za cenu
500 Kč/m2
4) části č. parc. 5252/7 o výměře cca 27 m2
za cenu 500 Kč/m2
5) č. parc. 565 o výměře 65 m2 za cenu
500 Kč/m2
6) č. parc. 4037/1 o výměře 29 m2 a části 4038/1 o výměře cca 71 m2 za cenu
500 Kč/m2
7) č. parc. 4034/1 o výměře 40 m2 a části
4035/1 o výměře cca 35 m2 za cenu
500 Kč/m2
9) č. parc. 4078/1 o výměře 14 m2, 4078/2
o výměře 26 m2 4079/2 o výměře 161 m2
za cenu 500 Kč/m2
a nesouhlasí
1. se záměrem pronájmu těchto městských pozemků
3) č. parc. 2248/26 o výměře 21 m2 za cenu
max. 75 Kč/m2

•

•

•

•

•

4) č. parc. 1160 o výměře 671 m2 za cenu
30 Kč/m2
6) č
 . parc. 4052/2 o výměře 81 m2 za cenu
10 Kč/m2 na více let
8) č
 ásti č. parc. 5125/27 o výměře 250 m2 za
cenu 11 Kč/m2 na dobu určitou 10 let
2. s prodejem následujících pozemků za nabídnutou cenu, která neodpovídá ceně dle znaleckého posudku:
8) části č. parc. 4893/1 o výměře cca 40 Kč/
m2 za cenu 500 Kč/m2
10) č
 . parc. 4046 o výměře 46 m2, 4047
o výměře 24 m2 a 4049/16 o výměře 316
m2, který vznikne oddělením z pozemku
č. parc. 4049/1 podle geometrického
plánu č. 3125-7/2007 ze dne 12. 1.
2007, za cenu 400 Kč/m2;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemcích parc. č. 1694/18 a parc.
č. 1695/3 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
1.500 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 1479 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
4.500 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.,
a investory pro uložení plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro č. parc. 1305
v Černošicích“ na pozemku parc. č. 1319 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 1.776 Kč vč.
DPH;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemku parc. č. 1037 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 4.500 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.,
pro uložení plynárenského zařízení do pozemku
parc. č. 1319 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu
ve výši 432 Kč vč. DPH.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu číslo 5 „Zadávání veřejných
zakázek“ při výběru technického dozoru přístavby
hasičské zbrojnice a s uzavřením smlouvy s firmou
Atelier A15 s. r. o., na provádění technického dozoru přístavby hasičské zbrojnice Mokropsy za navrhovanou cenu 94.800 Kč vč. DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve
složení pí Novotná, p. Toman, p. Gerstendörfer, náhradníci pí Vyhňáková, p. Juřica, pí Chauturová.
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí dopis
občanů Hradecké ulice ze dne 8. 11. 2012 požadující zařazení rekonstrukce této ulice do investiční-

z radnice
ho plánu roku 2013 a konstatuje, že v současné
době jí rozpočtové podmínky neumožňují rozsah
rekonstrukcí komunikací pro příští rok navyšovat,
a trvá na svém rozhodnutí o předběžném výběru
ulic k realizaci dle zveřejněných a zastupitelstvem
projednaných materiálů; svoji trvající vůli zajistit rekonstrukci dalších komunikací včetně Hradecké
v rámci možností daných vývojem rozpočtových příjmů, dosaženými úsporami ve výběrových řízeních
a výsledků dotačních žádostí na další strategické
priority města a ukládá odboru technických služeb
průběžnou kontrolu a údržbu základní sjízdnosti
Hradecké ulice.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 77 a ukládá
finančnímu odboru zapracovat schválené rozpočtové opatření č. 77 do rozpočtu;
• bere na vědomí zápis z 22. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 19. 11. 2012;
• bere na vědomí doporučení hodnoticí komise
k veřejné zakázce „„Nákup kopírek pro OSPOD“
a souhlasí na základě doporučení hodnoticí
komise s uzavřením smlouvy se spol. Digital copiers, s. r. o., na dodávku kopírek za celkovou
cenu 66.720 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností VS
PETROL, s. r. o., pro umístění vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 4271/12 a 4271/25,
oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
600 Kč bez DPH; (Společnost VS PETROL,
s. r. o., má v úmyslu zřídit na pozemcích parc.
č. 4271/11, parc. č. 4271/36, parc. č. 4271/37,

parc. č. 4309/1, parc. č. 6177/1, parc.
č. 6177/3, parc. č. 6177/7, parc. č. 4271/12,
parc. č. 4271/25, parc. č. 4271/40,
parc. č. 4271/55, parc. č. 4271/54, parc.
č. 4271/26, parc. č. 4271/53 všechny v k ú.
Černošice, a na pozemcích ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
(PK) č. 87/1, 196/4, 81/2 všechny v k. ú. Černošice, stavbu čerpací stanice pohonných hmot
s obslužným objektem a myčkou označenou
jako „ČS PH VS PETROL ČERNOŠICE“.) ;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností VS
PETROL, s. r. o. pro uložení přípojky ke splaškovému kanalizačnímu řadu na pozemcích parc.
č. 4271/38, 4271/25 a 4271/55, všechny
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 2.600 Kč
bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností VS
PETROL, s. r. o., pro umístění příjezdové komunikace na pozemcích parc. č. 4271/12 a parc.
č. 4271/25 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice; dne 17. 9. 2008 byla
mezi společností VS PETROL, s. r. o. (kupující)
a městem Černošice (prodávající) uzavřena kupní smlouva, dle které vznikl městu závazek uzavřít
s kupujícím smlouvu o zřízení věcného břemene
odpovídající právu chůze a jízdy, jejímž předmětem bude zajištění vjezdu a výjezdu z veřejné
komunikace přes nemovitosti prodávajícího. Dle
příslušného ustanovení této smlouvy bylo smluvními stranami dohodnuto, že právo odpovídající
věcnému břemeni spočívající v právu chůze
a jízdy přes dotčené nemovitosti bude zřízeno
bezúplatně;

• bere na vědomí informace o jednání s Ing.
Nádvorníkem ve věci provádění výkonu technického dozoru investora (TDI) při provádění
výkopových prací v místních komunikacích;
revokuje usnesení č. R/66/20/2012 přijaté
na 66. schůzi rady města konané dne 12. 11.
2012; mění usnesení č. R/63/25/2012 přijaté na 63. schůzi konané dne 15. 10. 2012
tak, že ruší odst. 2. bodu I., jímž bylo uloženo
uzavřít mandátní smlouvu o technické pomoci
s Ing. Nádvorníkem, který měl dohlížet na realizaci lokálních oprav asfaltových komunikací
kategorie „A“ realizovaných soukromými investory; souhlasí se změnou podmínek pro užívání
veřejného prostranství tak, aby na realizaci lokálních oprav asfaltových komunikací kategorie „A“
realizovaných soukromými investory dohlíželi zaměstnanci Městského úřadu Černošice zařazení
do odboru investic a správy majetku a ukládá
odboru investic a správy majetku dohlížet na realizaci výkopů soukromými investory v místních
komunikacích kategorie „A“;
• odvolává podle ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)
z funkce vedoucího odboru dopravy p. Juřicu; jmenovaného odvolává na návrh tajemníka
městského úřadu v souladu s ust. § 12 odst.
1 písm. b) zákona č. 312/2012 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, pro porušení svých zákonem
stanovených povinností závažným způsobem,
a to ke dni 30. 11. 2012, a pověřuje p. Tomana řízením odboru dopravy Městského úřadu
Černošice od 1. 12. 2012 do dne předcházejícího dni, kdy se ujme funkce vedoucí odboru
dopravy jmenovaný radou města dle zákona
č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Z 69. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 12. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Vápenice
o 45.000 Kč na příjmové i výdajové stránce –
zrušení doplňkové činnosti dle změny zřizovací
listiny;
• souhlasí s čerpáním investičního fondu MŠ
Karlická ve výši 41.613 Kč na nákup a pokládku
koberců firmou Forin Czech, s. r. o., dle realizovaného výběrového řízení;
• schvaluje odpisový plán MŠ Vápenice; navýšení rozpočtu MŠ Vápenice o provozní příspěvek
na odpisy na rok 2012 ve výši 626.623 Kč dle
předloženého odpisového plánu; bere na vědomí rozpočtové opatření č. 81 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 81;
• projednala návrh rozpočtu města na rok 2013;
ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu zastupitelstvu města k projednání a doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města na
rok 2013;
• souhlasí s přijetím daru od rodičů dětí v hodnotě
12.908 Kč z benefiční akce Stromy dětem na zakoupení vzrostlých stromů na zahradu školy;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 83 a ukládá
finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 83 do rozpočtu.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:

• souhlasí s návrhem smlouvy se spol. Gepro,
s. r. o., na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-ČERNOŠICE na rok 2013 v ceně 151.380 Kč bez DPH;
• souhlasí s předloženou nabídkou společnosti
Gordic, spol. s r. o., na implementaci základní
varianty napojení systému GINIS na systém základních registrů ISZR v celkové ceně 44.000
bez DPH a ukládá vedoucímu odboru informatiky vystavit objednávku na práce v nabídnuté ceně
44.000 Kč bez DPH (52.800 vč. DPH).
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice souhlasí s inzercí služeb
Jednotného kontaktního místa v časopisu Náš REGION za celkovou cenu 30.024 Kč vč. DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dle
přílohy tohoto usnesení; ruší výběrové řízení
v rámci veřejné zakázky vedené pod názvem
„Plynofikace hasičské zbrojnice“;
• jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek ve složení p. Kořínek, pí Ullrichová, pí
Novotná, p. Hlaváček, pí Šnoblová, náhradníci pí
Göttelová, pí Ovečková, pí Kopačková, p. Gerstendörfer a pí Fisherová a stanoví, že komise
pro posouzení a hodnocení nabídek je zároveň
komisí pro otevírání obálek;

• nesouhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu základní školy ve výši
411.993,60 Kč na dovybavení dětského hřiště
u školy vzhledem k záměru vypsat nové výběrové
řízení na celkovou rekonstrukci hřiště s navýšením alokovaných finančních prostředků;
• schvaluje text směrnice „Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi“ s účinností
od 1. 1. 2013 a ukládá právničce města informovat o schválené směrnici ředitele všech škol
zřízených městem Černošice;
• souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy na
nebytové prostory v objektu STK Horoměřice ze
dne 1. 1. 2003;
• bere na vědomí doporučení hodnoticí komise
k veřejné zakázce „Výmalba chodby v 1. patře
na pracovišti Podskalská“; souhlasí s uzavřením
smlouvy se společností Malířský závod Chmelíř-Švec, s. r. o., na provedení malířských prací
za celkovou cenu 50.744 Kč s DPH; souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 82.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice souhlasí s výjimkou ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek ve smyslu
akceptace výsledků výběrového řízení, kde byly
předloženy pouze dvě nabídky; schvaluje výběr
nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup notebooků“ společnosti AutoCont
CZ, a. s., s nabídkovou cenou 50.636 Kč bez
DPH, tj. 60.763,20 Kč s DPH.
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z radnice
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva s HZS Středočeského kraje
na budově DPS v majetku města.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí doporučení komise pro investice a strategický rozvoj ohledně hodnocení
a dalšího postupu při výběru architektonického
návrhu rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských
pro potřeby města; rozhoduje o výběru návrhů
projektových kanceláří Jestico + Whiles a Qarta
k dalšímu posouzení ve druhém kole; ukládá
odboru investic a správy majetku jednat s autory dvou vybraných návrhů o možných úpravách
a podmínkách realizace a předložit radě města
upravenou podobu návrhů a podmínek spolupráce; starostovi ukládá předložit toto rozhodnutí o usnesení na vědomí zastupitelstvu města;
pro: 4, proti: 2 (DG, MP), zdržel se: 1 (LK);
• bere na vědomí žádost o výjimku z územního
plánu pro zastavitelnost pozemku hlavní stavbou;
konstatuje, že nelze udělit výjimku z územního
plánu – územní plán něco takového nepřipouští;
• souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami rekreační chaty č. e. 793 v osadě Slunečná;
• souhlasí se záměrem pronájmu těchto městských pozemků v roce 2013:
1) č . parc. 2248/26 o výměře 21 m2 za cenu 75
Kč/m2
2) č . parc. 1160 o výměře 671 m2 za cenu 40
Kč/m2
3) s e záměrem prodeje pozemků č. parc. 4046
o výměře 46 m2, 4047 o výměře 24 m2
a 4049/16 o výměře 316 m2, který vznikne
oddělením z pozemku č. parc. 4049/1 podle
geometrického plánu č. 3125-7/2007 ze dne
12. 1. 2007, za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku min. 500 Kč/m2
4) s e záměrem směny části městského pozemku
4893/1 s částí pozemku 4896/3
a nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
1) č . parc. 4052/2 o výměře 81 m2 za cenu 10
Kč/m2 na více let
2) č . parc. 5125/27 o výměře 250 m2 za cenu 10
Kč/m2 na dobu min. 10 let;
• souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 49 v Komenského ulici; s připojením
pozemku parc. č. 49 na komunikaci v Komenského ulici; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 40.000 Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu v souvislosti s nově budovanou bytovou jednotkou; pro: 4, proti: 1 (FK), zdržel: 0;
• souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 2753/11 a vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 2753/10
v ulici Pod Ptáčnicí za předpokladu, že oprava
povrchu komunikace jediného výkopu pro tyto
přípojky bude provedena v celé šířce vozovky
a že v průběhu stavby budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené
usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9. 11. 2009 a doplněné usnesením
č. R/68/29/2012 ze dne 26. 11. 2012;
• souhlasí s umístěním fotovoltaických panelů na
domě č. p. 1194 v Erbenově ulici;
• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem o užívání bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 999 v Srbské ulici, a to do
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31. 3. 2013 vzhledem k plánovanému zahájení
stavebních úprav objektu;
souhlasí s vrácením příspěvku 120.000 Kč na
technickou infrastrukturu města, který byl městu
poukázán na základě plánovací smlouvy uzavřené
6. 4. 2009 v souvislosti s uvažovanou stavbou
rodinného domu o třech bytových jednotkách na
pozemku parc. č. 1682/44; pro tuto stavbu nebyla prodloužena platnost územního rozhodnutí,
stavba se nebude realizovat;
souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu se společností Český stavitel, a. s.,
uzavřeného pro akci „Základní škola Černošice rekonstrukce školní kuchyně - II. etapa“” za podmínky úhrady smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč
a doporučuje toto zastupitelstvu města projednat
a schválit dohodu;
souhlasí s dělením pozemku parc. č. 4475 v ulici
Zd. Lhoty za podmínky doložení souhlasného stanoviska HZS stavebnímu úřadu;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Černošice a Středočeským krajem pro umístění
stavby „Černošice - VO Vrážská, napájecí kabel“
na pozemku p. č. PK 731/1 (silnice II/115) v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského
kraje a ve správě Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje za jednorázovou úhradu ve
výši 2.880 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku
parc. č. 1934 a 1936, oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku ve
zjednodušené evidenci PK 660/1 a PK 734,
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 4.540
Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 668/1 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
za jednorázovou úhradu ve výši 79.800 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemcích
vedených ve zjednodušené evidenci PK 663/1
díl 2, PK 661/4 a na pozemku parc. č. 893/1,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
9.500 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemcích
p. č. 625, 652, 655/6 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci PK 156/12
a PK 156/14, všechny v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou
úhradu ve výši 20.400 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 2554, 6175/3 a 2583,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši
24.000 Kč;
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě

o dílo se společností Porr, a. s., na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích –
I. etapa“, kterým dojde ke změně rozsahu a celkové ceny díla na základě skutečně provedených
prací (víceprací a méněprací) při rekonstrukci celkem 19 místních komunikací v roce 2012 s navýšením celkové ceny o částku 3.686.374,71 Kč
bez DPH.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci OISM a starosty
města o úspěšném využití bezplatného dvouměsíčního testovacího provozu aukčního systému
PROebiz od společnosti NAR marketing a jedné
zkušební aukce v systému Softender společnosti
B2B Centrum, a. s., v průběhu roku 2012; nabídky obou společností na využití jejich aukčních
síní městem Černošice v dalším období; souhlasí
s výběrem systému PROebiz společnosti NAR
Marketing, s. r. o., za cenu 40.000 Kč + DPH za
prvních 5 akcí a 7.500 Kč + DPH za každou další
k realizaci elektronických aukcí v roce 2013;
• schvaluje darovací smlouvu, na základě které Junák - svaz skautů a skautek, středisko Černošice
daruje žehličku pro potřeby DPS (pečovatelskou
službu) v hodnotě 5.898 Kč vč. DPH;
• souhlasí s omezením provozu mateřský škol
v době vánočních prázdni z důvodu nezájmu ze
strany rodičů o provoz školek v tomto období;
provoz MŠ bude omezen takto:
»» MŠ Barevný ostrov – přerušení provozu ve
dnech 27. a 28. 12. 2012
»» MŠ Topolská – přerušení provozu ve
dnech 27. 12. až 2. 1.
»» MŠ Karlická – přerušení provozu ve dnech
27. až 31. 12.
• schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva města.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje Kupní smlouvu na koupi kulturního
sálu v Centru Vráž;
• nepřijala usnesení: „Rada města ukládá úseku
právnímu předložit radě města k posouzení možnosti regulace zábavné pyrotechniky na území
města formou obecně závazné vyhlášky“;
• souhlasí s uzavřením dodatku k licenční smlouvě
se společností TRIADA, s. r. o., jehož předmětem
je licence programu Evidence hřbitova v ceně
20.148 Kč bez DPH, pořízená na základě usnesení rady č. R/50/19/2012 ze dne 4. 6. 2012;
• souhlasí s pořízením systému CODEXIS a uzavřením servisní smlouvy programového vybavení
CODEXIS v celkové ceně 62.000 bez DPH;
• bere na vědomí dopis Domu ochránců přírody
a nesouhlasí s příspěvkem na provoz;
• bere na vědomí žádost týkající se odkupu části, cca 36 m2, pozemku parc. č. 2804/1 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
společností ČEZ Distribuce, a. s., kterou právně zastupuje společnost Energon Dobříš, spol.
s r. o., a ukládá odboru investic a správy majetku
jednat se zástupci společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., o dalších podmínkách prodeje části předmětného pozemku tak, jak je uvedeno výše;
• souhlasí s ročním prodloužením licencí systému
GWAVA Reload 1-User 1-Year Maintenance (200
ks) pro zálohování elektronické pošty na základě výsledků výběrového řízení G12/110719, tj.

z radnice
nákupem od společnosti Továrna na dokonalé
programy, s. r. o., za cenu 33.000 Kč bez DPH
(39.600 Kč vč. DPH);
• souhlasí s dodatkem ke „Smlouvě o převodu
práv k užití a zprovoznění počítačového systému
GINIS – ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ“ a dodatkem ke „Smlouvě o zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS – ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ“ s Gordic, s. r. o., – nákup
a implementace modulů EPK a ZUD v pořizovací
ceně 248.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě
o výpůjčce MV-25221-1/REG/2-2010;
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení
„Renewal licencí antiviru“ a souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky firmy Polysoft, s. r. o., s na-

bídkovou cenou 65.280 Kč s DPH;
• schvaluje záměr směny pozemku parc.
č. 1133/3 o výměře 913 m2 v obci a k.ú. Černošice a pozemku parc. č. 4105/3 o výměře 71 m2
v obci a k. ú. Černošice a ukládá odboru investic
a správy majetku zveřejnit tento záměr směny;
• souhlasí se zastavením exekuce pod č. j. 021
EX 3291/09 pro nemajetnost; jedná se o částku
10.000 Kč pokuta + 1.000 Kč náklady řízení;
• bere na vědomí záměr vybudování ekologické
ruční myčky automobilů s příslušenstvím v Radotínské ulici podle návrhu předloženého dne
7. 11. 2012 a s ním související návrh na odkoupení a směnu městských pozemků v dané lokalitě
a ukládá starostovi předložit tento záměr k projednání zastupitelstvu města;

• souhlasí s přijetím nabídky na účelové poskytnutí
finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč panem
Pawlowskim na výstavbu dětského hřiště za podmínek uvedených v jeho podání ze dne 30. 10.
2012;
• nesouhlasí se stavbou bazénu, terasy a pergoly
na pozemku parc. č. 846/70 v Leknínové ulici
podle předložené dokumentace, neboť zastavěnost pozemku ostatními stavbami a zpevněnými
plochami překračuje limit stanovený ÚP;
• souhlasí s vybudováním tepelného čerpadla pro
vytápění domu č. p. 996 v Karlické ulici podle
předložené dokumentace za předpokladu, že
budou dodrženy limity hluku při provozu venkovní
jednotky.

Z 20. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 20. 12. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 84 a kupní
smlouvu na koupi kulturního sálu a ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 84 do rozpočtu města;
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: p. Hendrych, p. Hradilek, pí Kalousková,
p. Kořínek, p. Kratochvíl, pí Mašatová, p. Müller,
p. Otava, pí Paříková, p. Prskavec, p. Rech,
p. Stádník, p. Ticháček, p. Tichý, p. Zmatlík
proti: 0
zdržel se: p. Wolf, p. Strejček, pí Göttelová
přijato – pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3;
• bere na vědomí doporučení rady města uvedené v usnesení č. R/69/27/2012 přijatém na 69.
schůzi konané 10. 12. 2012; souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu se společností Český stavitel, a. s., jehož předmětem
bylo zhotovení stavby „Základní škola Černošice
– rekonstrukce školní kuchyně – II. etapa“ za
podmínky úhrady smluvní pokuty ve výši 60.000
Kč a ukládá starostovi usnesení realizovat;
• schvaluje bezúplatný převod pozemků KN
4096/3 a KN 4098/35 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Černošice;
• schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Černošice a panem Martínkem a paní Martínkovou;
• schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Vápenice o provozní příspěvek na rok 2012 ve výši 626.623 Kč
a rozpočtové opatření č. 81;
• schvaluje rozpočet města na rok 2013 jako
schodkový ve znění přílohy č. 1 a 2. Schodek
rozpočtu je kryt zůstatky na bankovních účtech;
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve
znění přílohy č. 1;
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: p. Hendrych, p. Hradilek, pí Kalousková,
p. Kořínek, p. Kratochvíl, p. Kraus, p. Müller,
p. Otava, pí Paříková, p. Prskavec, p. Rech,
p. Stádník, p. Tichý, p. Wolf, p. Zmatlík
proti: 0
zdržel se: pí Göttelová, pí Mašatová, p. Strejček,
p. Ticháček
přijato – pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4;
• bere na vědomí předložený návrh řešení Centra
Vráž a doporučuje jeho zapracování do Návrhu
1. změny územního plánu Černošice;
přijato – pro: 14, proti: 0, zdržel se: 5;
• bere na vědomí předložený návrh řešení plochy
MěÚ Černošice, pošty a městské policie a do-

poručuje jeho zapracování do Návrhu 1. změny
územního plánu Černošice;
přijato jednomyslně – pro: 19, proti: 0, zdržel
se: 0;
• bere na vědomí předložený návrh plochy pro
územní studii „Karlštejnská“ a doporučuje jeho
zapracování do Návrhu 1. změny územního plánu
Černošice;
přijato jednomyslně – pro: 19, proti: 0, zdržel
se: 0;
• bere na vědomí předložený návrh řešení lokality v Husově ulici a doporučuje jeho zapracování
do Návrhu 1. změny územního plánu Černošice
přijato – pro: 14, proti: 1, zdržel se: 3, 1 člen
zastupitelstva nebyl přítomen hlasování;
• souhlasí s doporučením rady města při výběru
architektonického návrhu rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských pro potřeby města dále jednat s ateliéry Jestico + Whiles a Qarta;
přijato – pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1;
• souhlasí se záměrem vybudování ekologické
ruční myčky automobilů s příslušenstvím v Radotínské ulici podle návrhu předloženého dne 7. 11.
2012 a se souvisejícím návrhem na odkoupení
a směnu městských pozemků v dané lokalitě;
přijato – pro: 13, proti: 1, zdržel se: 4, jeden člen
zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování;
• schvaluje záměr prodeje městských pozemků
č. parc. KN 3925 o výměře 46 m2 a částí pozemků PK 493/10 a 717/4, označených v GP
č. 2600-43/2004 jako č. parc. 3935/17 o výměře 307 m2, za cenu obvyklou, stanovenou
znaleckým posudkem č. 2796-145/12 ze dne
12. 10. 2012, a to min. 1.000 Kč/m2; schvaluje
záměr prodeje části městského pozemku parc.
č. 5252/7o výměře cca 27 m2 za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2805154/12 ze dne 15. 10. 2012, a to min. 500
Kč/m2; schvaluje záměr prodeje městského
pozemku č. parc. 565 o výměře 65 m2 za cenu
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem
č. 2806-155/12 ze dne 15. 10. 2012, a to min.
500 Kč/m2; schvaluje záměr prodeje městských pozemků č. parc. 4037/1 o výměře 29 m2
a části č. parc. 4038/1 o výměře cca 71 m2 za
cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2809-158/12 ze dne 15. 10. 2012, a to
min. 500 Kč/m2; schvaluje záměr prodeje městských pozemků č. parc. 4034/1 o výměře 40 m2
a části 4035/1 o výměře cca 35 m2 za cenu obvyklou, stanovenou posudkem č. 2810-159/12,
a to min. 500 Kč/m2; schvaluje záměr prodeje
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•
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•

městských pozemků č. parc. 4078/1 o výměře 14 m2, 4078/2 o výměře 26 m2 a 4079/2
o výměře 161 m2 za cenu obvyklou, stanovenou
znaleckým posudkem č. 2812-161/12 ze dne
15. 10. 2012, a to min. 500 Kč/m2 a ukládá
odboru investic a správy majetku záměr prodeje
všech uvedených městských pozemků zveřejnit
na úřední desce MěÚ Černošice;
přijato – pro:12, proti: 2, zdržel se: 5;
schvaluje výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcí Zlatníky – Hodkovice dne 12. 12.
2011, výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené s
obcí Ohrobec dne 12. 12. 2011;
bere na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy
s obcí Vestec uzavřené dne 22. 9. 2011;
schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o úhradě neinvestičních výdajů ze dne 2. 7. 2012 uzavřené s obcí Vonoklasy;
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
č. 218-018-12 ze dne 13. 7. 2012;
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: pí Göttelová, p. Hendrych, p. Hradilek,
pí Kalousková, p. Kořínek, p. Kratochvíl,
p. Kraus, p. Müller, p. Otava, pí Paříková,
p. Rech, p. Ticháček, p. Tichý, p. Wolf, p. Zmatlík
proti: 0
zdržel se: pí Mašatová, p. Prskavec, p. Stádník,
p. Strejček
přijato – pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4;
schvaluje rozpočtové opatření č. 88;
přijato – pro: 18, proti: 1, zdržel se: 0;
schvaluje doplnění Pravidel pro vydávání IL takto
– v článku 7 bude nově jako bod 4: „Vydavatel
může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném
čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou
zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo
uvedení na pravou míru není v zájmu informovanosti veřejnosti vhodné odložit až do příštího
čísla.“

Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva
a schůzí rady města najdete na webu města: http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto–cernosice/vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí
Štukové. 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.
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Akce velkoobjemové kontejnery jaro 2013
Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne na těchto stanovištích ve dnech

• 16. 3. 2013 od 8.00 do 12.00
Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

• 23. 3. 2013 od 8.00 do 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

• 30. 3. 2013 od 8.00 do 12.00

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro:
4 starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle,
křesla…
4 koberce, linolea, matrace…
4 zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
4 kovový odpad – motory, kovové nosníky,
smaltované plechy, kola, dřezy, vany…
Co do kontejnerů nepatří:

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

7 stavební odpad – suť – při přestavbě si každý
investor tyto odpady odstraňuje podle zákona
č. 185/2001 Sb. na vlastní náklady

• 6. 4. 2013 od 8.00 do 12.00

7 pneumatiky – při nákupu nových jsou prodejci
povinni staré odebrat bezplatně

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

• 13. 4. 2013 od 8.00 do 12.00 Chatové osady
Na Vírku n Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách n V Lavičkách

7 sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný
odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné
chemikálie (zdarma do TS)

Město neplánuje opravit Vaši ulici? Změňte to!
V projektu rekonstrukce ulic a chodníků, který
schválilo zastupitelstvo koncem roku 2011, se
počítá jen s ulicemi, které jsou i pro průjezdní
dopravu. I takto vybrané ulice představují v investičních nákladech zhruba kolem 100 milionů
(včetně ulic již dokončených v roce 2012) – a to
je více, než kolik si město může dovolit i s využitím úvěrů investovat.
Ulice hrazené v roce 2013 plně z městského
rozpočtu najdete v přiložené tabulce. Slepé ulice a některé další, užívané výlučně jejich obyvateli (např. U Vodárny, V Dolích aj.), do projektu
„velký třesk“ zařazeny nebyly, mají nižší prioritu.
(Zcela stranou pak zůstanou „developerské“ ulice, jejichž dostavba je podmínkou využití rozvojových lokalit řízených regulačním plánem.)
Stejně jako v roce 2011 chceme umožnit
těm, kteří mají zájem a možnost přispět na rekonstrukci své ulice, a tím jí místo v investičním
plánu města zajistit.

V roce 2011 se podobným způsobem s příspěvky občanů ve výši 30–50 % nákladů realizovala rekonstrukce 3 ulic (části ulic Ostružinová, Berounská, Na Ladech), kde se sousedé
dohodli, že se na příspěvek k rekonstrukci složí.
V dalších dvou letech jsme zaznamenali zájem
z dalších ulic, aby tento program byl obnoven
a při sestavování rozpočtu pro rok 2013 na tento
účel bylo pamatováno.
Investiční plán 2013 – ulice, chodníky a sítě
zařazené do výběrového řízení na rekonstrukci v letošním roce
Vedení města a odbor investic aktuálně připravují další kolo rekonstrukcí místních komunikací.
Seznam těch, které budou jistě zařazeny do výběrového řízení na rekonstrukci plně hrazenou
z prostředků města (resp. z úvěru) v letošním
roce, najdete v přiložené tabulce. Více informací
o projektu „velký třesk“ lze získat na webu města

Výzva ke spolufinancování okrajových
a vedlejších místních komunikací
Vzhledem k finanční situaci města lze některé komunikace rekonstruovat jen za předpokladu, že se na nákladech budou nejméně 30 % podílet sami obyvatelé města.
Pro rok 2013 na tento účel rada v rozpočtu předběžně vyčlenila 1 mil. Kč.
Vyzýváme občany, aby se k situaci postavili aktivně a s pochopením zároveň, a ke
zlepšení prostředí svého bydliště dle svých možností přispěli.
Pro základní odhad nákladů rekonstrukce nezpevněné (prašné) ulice lze počítat s částkou cca 1.200 Kč/m2. Šířka obousměrné komunikace je 5,5 m, cena podloží + 2 vrstev
asfaltu tedy vyjde cca na 660 tis. Kč na 100 metrů délky ulice. Z toho 30 % je částka
200 tis. Kč – minimální příspěvek občanů na každých 100 metrů délky ulice. Jedná se
o hrubý odhad, přesná cena vyplyne z projektu a konkrétních podmínek v místě.
Konkrétní výběr komunikací, které budou letos v tomto modelu realizovány, bude brát
v potaz mj. celkový význam komunikace, její aktuální stav, počet trvale hlášených obyvatel a výši spolufinancování.
Prosím, kontaktujte s nabídkami spolufinancování do 28. února 2013 vedoucího
odboru investic J. Jiránka (tel. 221 982 512, e-mail jiri.jiranek@mestocernosice.cz).
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v sekci Projekty a dotace – tam najdete i seznam
těch, na které by mohla přijít řada v příštím roce
nebo dvou. Závisí ovšem na finančních podmínkách, možnosti přijetí dalších úvěrů (hodnocení
ze strany bank) aj. Pokud v těchto seznamech
Vaše ulice není, je zřejmě vhodným kandidátem
na spolufinancování.
Výběr ulic pro rok 2013 – 1. etapa
Ulice
V MÝTĚ
ERBENOVA
JIČÍNSKÁ
JIŽNÍ
TÁBORSKÁ
CHEBSKÁ
POD VIŠŇOVKOU
(včetně vodovodu)
PARDUBICKÁ
(vč. dešť.
kanalizace
a vodovodu)
Chodníky
v Dr. JANSKÉHO
ve VRÁŽSKÉ
v křižovatce
Dr. JANSKÉHO x
K LESÍKU
v KLADENSKÉ

Úsek od…
Karlštejnská
Smetanova
Kladenská
Nad Statkem
Chebská
Kladenská
K Lesíku

…do
V Rybníčkách
K Dubu
Na Marsu
Komenského
Kladenská
Školní
Slunečná

Mostecká

Školní

Masopust. nám. Srbská
Dr. Janského
Riegrova
Nádražní
K Lesíku

Vrážská

Lidická

O rekonstrukci dalších ulic, které byly předběžně uvažovány k realizaci v roce 2013 (Čapkova, Dr. Janského – parkoviště u pláže, Jiráskova, Lermontova, Libušina, Plzeňská), bude
rozhodnuto až v příštích měsících na základě
výsledků soutěže výše uvedeného hlavního balíku, rozhodnutí o dotacích, o které má město
zažádáno, a dalších skutečností.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

z vašich reakcí

Moderní úsporná LED svítidla na zkoušku??
Když jsem se představitelů samosprávy města trochu rozlítostněný ptal, proč nerespektovali autorský zákon v případě pouličních svítidel na projektu,
který si objednali a zaplatili, dozvěděl jsem se, že
ustoupili z politických důvodů jedné nátlakové skupině a z návrhu na náměstí tzv. Staré návsi si „vzali“
jenom ty méně kontroverzní části. To mě uspokojilo, chápu, že v komunální politice se oběti na oltář
společenského konsenzu musejí přinášet. S rozhodnutím radnice – ponechat stará nevzhledná
a zjevně neefektivní svítidla místo pořízení nových
(pokrytých dotacemi), jsem se tedy smířil.
Článek v posledních IL od pana Jiránka proto
ale nemohu brát jinak, než jako nechtěnou provokaci, když v článku jeho autor volá po zpětné vazbě
obyvatel města. Jistě, barevné podání svítidel je
super. Intenzita a směrování reflektorů taky, jenže
svítidlo je součástí mobiliáře městského parteru,

který někdo vytvořil na zakázku města jako celistvé
dílo, ze kterého není možné vybírat jen to, co se
investorovi líbí.
Dodavatel realizovaných stožárů Eltodo je v podstatě monopolním správcem veřejného osvětlení
v Praze a přilehlých městečkách a z toho titulu je
jeho tlak na dodávky pouličních stožárů nezanedbatelný, i když v tomto případě to nabízí „zadarmo“
a na zkoušku.
Když pominu, že investor – město – se nevypořádalo s autorským zákonem se ctí, tak by mělo konat jako dobrý hospodář a mělo by nechat prostor
i pro představení původně a autorsky navržených
svítidel španělského nadnárodního výrobce INDAL,
jehož navržená svítidla STELA SQUARE jsou za podobnou cenu, ale co se týče designu nepochybně
kvalitnější.
za autory návrhu Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Hluk v Černošicích
Před časem jsem přispěla poznámkou k umožnění sekání a používání hlučných strojů v neděli
a ve svátek v našem městě. Nebyla jsem sama,
která byla proti tomuto povolení. Přes různé
dohady a překládání hodin sekání z dopoledne
na odpoledne, úvahy a prosby z vedení města
mohu nyní blahopřát k pochopení a osvícení
rady města prosadit úplný zákaz používání hlučných strojů v těchto dnech.
Tímto vstřícným krokem zastupitelstvo přispěje k zpříjemnění života v našem městě a jistě to

nebude krok poslední. Velmi by byl například
uvítán návrat k bývalé průjezdní 40 km rychlosti.
Současná padesátka je značně překračována
nejen osobními, ale hlavně těžkými nákladními
auty při opuštění města po rovině od křižovatky
u samoobsluhy U Vávry k transformátoru. Zde
po Dobřichovické ul. auta zrychlují až o 20 km
jako na startovací ploše, čímž samozřejmě trpí
krajnice silnice čas od času znovu a znovu zpevňovaná…
Anna Musilová

Město, které promarnilo svoji příležitost
Byly to vlastně spíš tři vesnice. Dvě bohaté a jedna chudá. Tak to bylo dáno obyvatelstvem. Na
Vráži bydleli většinou proletáři, byť třeba v nájmu
ve vilách pražských boháčů. Spojením oněch
vesnic vzniklo cosi, co nemělo žádný historický střed a nemá ho dodnes, třebaže se hovoří
o Centru Vráž.
Vráž si nejdéle zachovala svůj vesnický charakter, který byl dán loukami a poli, které obhospodařovalo JZD Dobřichovice. Měla i své velké hřiště a rozlehlý dřevěný dům zvaný kulturní. A kultura
se zde skutečně pěstovala. Bylo zde ovšem také
nejvíce prašných cest, leckde chyběla kanalizace
a voda.
Volné plochy, které po převratu přestaly být
zemědělsky obhospodařovány, představovaly
ideální příležitost vytvořit z Černošic to nejkrás-

nější místo k žití. To se bohužel nestalo. Vznikaly
a vznikají jen další ulice, další stavební parcely,
další zdi a ploty. Příliš se to neliší od „králíkáren“
Václava Havla.
Poslední dobou se na Vráž stěhuje mnoho nových obyvatel. Možná se jim zatím zdá, když se zavřou do svého domu a své zahrádky, že si polepšili. Když ale vyjdou za svůj plot, zjistí, že mohou
jen bloudit ulicemi sice už asfaltovanými, ale bez
parků a parčíků, plácků a hřišťátek. Mohou se jen
proplétat mezi auty, protože pořádných chodníků
je jen poskrovnu a místo zbylo jen pro silnici.
Na tento neveselý obraz si lidé ovšem zvyknou.
Některým to ani nebude vadit. Vyjedou ze svých
na dálku ovládaných vrat garáží a zmizí v Praze,
aby se večer zase vrátili. Jejich děti se možná
spokojí s virtuálním světem svých počítačů.

MŠ Barevný ostrov
mě překvapila
Začátkem prosince jsem dostala příležitost na
pár dnů odpoledne pohlídat děti v mateřské
školce Barevný ostrov.
Byla jsem velmi mile překvapená, v jak příjemném prostředí si děti hrají, ale také ze vstřícného chování učitelek k dětem. Děti mě přijaly
bez ostychu a s úsměvem. Překvapily mě svojí
kázní a otevřeností. Některým dětem se nechtělo vůbec domů a z toho usuzuji, že jsou
děti ve školce rády a že jim je tam dobře, jako
mně bylo dobře s nimi.
Alena Beranová

Cyklostezka
na břehu Berounky
O cyklostezce na břehu Berounky, která by měla
vést od městské pláže až po ulici Madridskou jsem
se dozvěděl náhodně a velice mě to znepokojilo.
Nehovořím jen za sebe, když říkám, že cyklostezka na břeh Berounky (obzvláště v tomto úseku)
nepatří. Lidé sem chodí na rodinné procházky, relaxovat, rybařit, chodí sem za přírodou a krásným
prostředím, které je zde opravdu jedinečné. Jsou
zde rekreační objekty i rodinné domy v přímé blízkosti řeky a opravdu si nedovedu představit, co
pozitivního by cyklostezka mohla přinést. Negativ
ovšem vidím opravdu dost. Asfaltovat břeh řeky
kvůli cyklistům mi nepřipadá jako dobrá investice,
ani jako dobrý nápad. V dané lokalitě je v letních
dnech mimořádný pohyb dětí, maminek s kočárky,
starých lidí a psovodů. Je sice možné, že cyklostezka je koncipována pro místní obyvatelstvo, ale
můžeme pouze předpokládat, kdo se po ní bude
pohybovat. Je otázka času, kdy se vybetonuje celý
břeh a spojí se s plánovaným mostem u kazínské
skály a propojí cyklostezky, které povedou přímo
z Prahy.
V Černošicích žiji od roku 1985, přímo na břehu
řeky. Toto krásné místo mi doslova přirostlo k srdci.
Nebráním se rekultivaci břehu, ale přikláněl bych
se k takové variantě, která by zachovala přírodní ráz
tohoto jedinečného místa.
Ondřej David
Jiní si ale uvědomí, třeba až časem, že není vše
tak, jak si představovali, že ve vedlejších Dobřichovicích se mnohem více dbá na veřejné prostory, na zeleň a její upravenost, ale i na další potřeby
lidí, což vede mnohé k tomu, že za nákupy raději
zamíří tam.
Po třech promrhaných dobách vlády nad
městem nastoupilo vedení, které už může jen
zachraňovat, co se dá. Nemyslím ale, že by po
sobě mělo zanechat kilometry asfaltu, novou
radnici a hořkost ze zvýšených daní či poplatků. Spíše by se mělo zaměřit na to, co by se
snad ještě dalo zachránit, a na to věnovat finanční prostředky. Věnovat, ne vyhodit. To znamená věci důkladně a zodpovědně rozmýšlet
tak, aby se za čas nemusely předělávat nebo
aby se nemuselo konstatovat, že náprava už
není možná.
Jan Sláma
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Ohlášení změny místa trvalého pobytu – jak na to!
Každý jsme se ve svém životě setkali se situací, kdy bylo nutné zpravidla kvůli přestěhování
změnit evidenční údaj trvalý pobyt. Jak, kde
a kdy tuto životní situaci správně řešit a co
k tomu budete potřebovat?
Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí
ohlašovně (na obecním úřadě) v místě nového trvalého pobytu. Zde si vyplní přihlašovací
lístek k trvalému pobytu, předloží platný občanský průkaz a doloží vlastnictví bytu nebo
domu, oprávněnost užívání. Tím může být na-

Zápisy do školek
Vážení rodiče,
následující řádky jsou určené především těm z vás,
kdo se chystáte přihlásit své dítě do jedné ze tří mateřských školek zřizovaných městem Černošice. Již
třetím rokem platí praxe, že můžete dítě přihlásit do
všech mateřských školek zároveň, zápis proběhne
ve dnech 13. března a 14. března 2013. Pořadí,
ve kterém se k zápisu dostavíte, v žádném případě
neovlivní šanci dítěte na přijetí.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách
jednotná kritéria, která jsou vedle IL zveřejněna i na
webové stránce města. Rozhodující kritérium je
věk a místo trvalého pobytu dítěte a jeho rodičů (zákonných zástupců). Větší šanci na přijetí
bude mít dítě, jehož oba rodiče (zákonní zástupci), pokud sdílí společnou domácnost, budou mít
v době zápisu trvalé bydliště v Černošicích, a dítě,
které žije ve společné domácnosti pouze s jedním
rodičem (zákonným zástupcem) s trvalým pobytem
v Černošicích. U dětí, které budou v příštím školním
roce patřit mezi předškoláky, se nebude posuzovat
trvalé bydliště ani jednoho rodiče (zákonného zástupce), ale pouze dítěte samotného.
Pokud se domníváte, že by vaše dítě mělo být ze
závažných zdravotních či sociálních důvodů přijato
přednostně, obraťte se prosím s žádostí na sociální
komisi města. Bližší informace a kontakt naleznete
v tomto vydání IL v příspěvku paní místostarostky
Göttelové.
TERMÍNY ZÁPISŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14
Mateřská škola

Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – Na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
http://skolkabarevnyostrov.webnode.cz/pro-rodice/
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
http://www.mskarlicka.cz/
Ředitelka: Alena Janovská
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
http://www.mokropeskaskolka.cz/
Ředitelka: Kateřina Mandová
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příklad nájemní smlouva – v takovém případě
je povinností ohlašovny následně informovat
majitele nemovitosti, že „k němu“ byla do objektu nahlášena osoba k trvalému pobytu. Další možností, jak doložit oprávnění užívání bytu
či domu, je úředně ověřený souhlas majitele
objektu s přihlášením k trvalému pobytu. Tuto
skutečnost může potvrdit majitel i přímo na
místě před úřednicí či úředníkem ohlašovny.
Následně vydá ohlašovna občanovi potvrzení o změně trvalého pobytu a oddělí vyznačePřijímací řízení probíhá podle správního řádu. Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu, k němuž
se dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte, formulář přihlášky. Vyplněný (vč.
potvrzení lékaře) musí být osobně odevzdán v MŠ
Karlická a Barevný ostrov 26. března, v MŠ Topolská 27. března, po dohodě s ředitelkami i dříve.
Přihlášku lze případně zaslat poštou, rozhodující je
datum na razítku – dle školky 26. či 27. 3. 2013.
Zároveň musí žadatel stvrdit svým podpisem, že byl
informován o možnostech nahlédnutí do spisu dle
správního řádu.
Každá mateřská škola je v souladu se současnými právními předpisy samostatný právní subjekt
a zákon nepřipouští, aby se ředitelky všech školek
sešly a o přijímání dětí rozhodovaly společně. Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředitelky
dané školky. Vzhledem k tomu, že možnost přihlásit dítě do všech mateřských škol zároveň bude
v praxi znamenat administrativní a procesní zátěž
přijímacího řízení, apelujeme již teď na rodiče dětí,
které uspějí v přijímacím řízení ve více školkách,
aby po zveřejnění rozhodnutí o přijetí v co nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky
(popř. školek), pro kterou se nerozhodnou, že
k nim dítě nenastoupí, a umožnili tak přijetí dalšího
dítěte v pořadí. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce, případně i webové stránce
příslušné školky.
Zkušenost z minulého roku bohužel ukázala, že
někteří rodiče ještě v září neoznámili školce skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam. Blokovali tak

TERMÍN
ZÁPISU
ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
středa
čtvrtek
úterý
středa
13. března 14. března 26. března 27. března

8–12
-

8–12

-

8–12

-

-

15–17

13–17

8–12
-

15–17

13–17

15–17

nou část občanského průkazu – tento doklad
společně s vydaným potvrzením je nadále platným dokladem. Občan je povinen ve lhůtě do
15 pracovních dnů požádat o vydání nového
občanského průkazu.
Další informace o trvalém pobytu naleznete v § 10, 10a, 10b, a §12 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Jiří Toman, vedoucí správního odboru
místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci
přijímacího řízení naplněna do výše 100 %.

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2013/14:
v MŠ Topolská 15, v MŠ Barevný ostrov 10,
v MŠ Karlická 40. Čísla nejsou definitivní, neboť
v tuto chvíli ještě není přesně znám počet dětí, které
dostanou odklad a neodejdou do první třídy. Výše
měsíčního poplatku na školní rok 2013/14 bude
stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na webových stránkách školek do konce června 2013. (Pro právě probíhající školní rok je výše
poplatku následující: 980 Kč ve školce v Karlické,
1300 Kč ve školce v Topolské a 1000 Kč ve školce
Barevný ostrov.)
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Rodiče se mohou obrátit
na sociální komisi
Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol
umožňují i letos, aby ředitelky těchto zařízení přijaly přednostně děti z rodin, které se nacházejí
v obtížné životní situaci. Pokud se domníváte, že
máte závážné sociální, zdravotní či jiné důvody,
na něž by měl být brán zřetel, adresujte svoji žádost o přednostní umístění vašeho dítěte na níže
uvedenou adresu sociálního odboru městského
úřadu. Je vhodné, resp. nutné, abyste současně
s žádostí poskytli komisi i další související podklady, např. lékařskou zprávu, doporučení psychologa, doklad o přiznání sociální dávky apod.
proto, aby mohla vaši situaci skutečně objektivně zhodnotit. Po posouzení všech žádostí může
sociální komise ředitelkám MŠ, v jejichž kompetenci je konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
některé děti doporučit k přednostnímu přijetí.
paní Marcela Haspeklová
Městský úřad Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
Uvedením jména pracovnice sociálního odboru a tajemnice sociální komise paní Haspeklové před adresou úřadu je zaručeno, že
váš dopis nikdo neoprávněný neotevře a s informacemi v žádosti bude nakládáno jako
s důvěrnými pouze v rámci sociální komise.
Žádosti je nutno na úřad doručit do 3. 4. 2013,
později doručené žádosti nebudou posuzovány.
Daniela Göttelová,
předsedkyně sociální komise,
tel. 604 268 000

z města a okolí

Trvalý pobyt obou
rodičů v Černošicích
bude výhodou
Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok
2013/14
Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platí ve všech třech mateřských školách zřizovaných
městem jednotná kritéria.
Každá mateřská škola na základě podaných
přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže
uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou
děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I.	Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu
v Černošicích.
II.	Děti s trvalým pobytem v Černošicích, které
k přijetí do předškolního vzdělávání doporučí
sociální komise.
III.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích
přihlášené k celodenní docházce*, u kterých
jsou oba rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí
ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému
pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné
domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
IV.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích
přihlášené k celodenní docházce*, u kterých
je pouze jeden z rodičů (zákonných zástupců),
pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti,
přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
V.	Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě, přihlášené k celodenní docházce*.
VI.	Děti bez trvalého pobytu v obci, přihlášené
k celodenní docházce*.
VII.	Děti, které se hlásí ke kratší než celodenní docházce. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Černošicích.
* Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to
rodiči požadováno.
Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí dle výše uvedených podmínek, přijme školka další děti v pořadí
dle data podání dodatečné přihlášky.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

Mateřská škola Černošice –
Mokropsy, Topolská 518 pořádá
v úterý 19. 2. 2013

Mezinárodní setkání
v černošické základní škole
Ve dnech 2.–7. prosince 2012 se uskutečnilo druhé studentské setkání projektu
The Youth Video Museum, ve kterém natáčíme krátká videa, komunikujeme
v angličtině a setkáváme se s žáky z jiných zahraničních škol. Tentokrát byla
hostitelskou institucí naše škola, a to znamenalo nemalé úsilí pro učitele i žáky
při organizaci celého týdne.
…Jeli jsme návštěvu přivítat na letiště Václava
Havla. První přiletěli Francouzi. Nabídli jsme jim
chléb a sůl. Druzí Italové a pak Řekové. Dali si
více chleba a povídali si s námi. Hráli jsme hru,
jmenovala se „maria“. Hrálo nás asi 50, bylo to
zábavné a ujel nám kvůli tomu autobus…
Pondělí
První společný den jsme zahájili malou týmovou aktivitou a následnou prohlídkou Starého
města, Karlova mostu a krásnou podvečerní
plavbou po Vltavě.
…Když jsme se všichni sešli pod Staroměstským orlojem, pan učitel vysvětlil pravidla hry
a rozdal mapky Staroměstského náměstí. Hra
mohla začít. Trvala hodinu a byla nám hrozná
zima. Šli jsme se podívat na věž Staroměstské
radnice a pak na oběd do české jídelny „Zlatá
koruna“. Po obědě jsme šli na Karlův most a na
projížďku lodí…
Úterý
Další den patřil naší škole a okolí Černošic.
50členná skupina dorazila vlakem po 9. hodině. Žákovské prezentace vystřídalo občerstvení
v podobě doma napečených koláčů, předávání
dárků, provázení po škole i návštěva v hodinách.
Oběd jsme pro naše hosty připravili v restaurantu
Luna. Odpoledne jsme šli nad Hlásnou Třebaň,
odkud je krásný pohled na hrad Karlštejn. A později na návštěvu řevnického kina, kde jsme pronikli do tajů klasického promítačského umění.
…Přivítali jsme je před školou a pan učitel Vávra měl dlouhý proslov a nám byla zima :-). Ve
škole jsme měli připravené občerstvení a prezentace o České republice, Praze, Černošicích
a naší škole a „něco česky“. Potom jsme provázeli návštěvu po naší škole. Taky jsme zdobili
vánoční perníčky a hráli volejbal. K obědu jsme
měli PIZZU z Luny a jako pozornost podniku
jsme dostali tiramisu!

Středa
Pokračovali jsme prohlídkou Prahy. S dvěma
profesionálními průvodci jsme prošli trasu z Pohořelce na Pražský Hrad. Volné odpoledne využili naši přátelé k návštěvě vánočních trhů. Večer
jsme se však znovu setkali při mikulášské zábavě
v Club Kinu.
…Ráno jsme se při cestě na Hradčany nevešli do tramvaje. Tak jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Když jela naše skupina tramvají, jeden
kluk zakřičel na špatné stanici „ven!!“ a celá
skupina Italů vystoupila. Večer jsme byli v Club
Kinu. Na začátku pouštěl DJ taneční písně
a my jsme tančili, tančili... a byla to opravdu
„PAŘBA“! Přišel i tančící Mikuláš, čert a anděl!
Čtvrtek
Na poslední programový den jsme domluvili
návštěvu televizního a zvukového studia SSPŠ
Panská. Žáci měli možnost vyzkoušet si profesionální techniku a užili si spoustu zábavy při
krátkých scénkách a při dabingu. Doufáme, že
získali i nové inspirace pro naši projektovou videotvorbu.
Jeli jsme s Francouzi do střední školy Panská, abychom natočili krátkou scénku a dabovali část filmu Addamsova rodina. Česká
skupinka natočila scénku, jak Harry Potter
prodává neviditelný plášť. Pokud chcete vidět,
jak to dopadlo, koukněte na náš blog: http://
cernosiceschool.blogspot.cz/.
V tuto chvíli dokončují všechny zapojené školy
svoje videoprojekty. V březnu bude následovat
celoprojektová soutěž a my doufáme, že se naše
výtvory budou líbit a že máme šanci na úspěch!
Děkujeme za podporu vedení školy, kolegům,
rodičům, vedení města a hlavně žákům, kteří
perfektně reprezentovali naši školu a město.
Pavel Vávra, Marie Zálešáková
pedagogové
(autentické zážitky K. Špačková)
FOTO: ZŠ Černošice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi
byste si předtím školku prohlédli? Zajímají vás
podrobnosti o výchovně-vzdělávací práci v naší
školce? Rádi byste věděli, co vše v naší školce
s dětmi děláme, jaké pořádáme další akce, jaké
je vybavení školky? Máte nějaký dotaz nebo
problém, který bychom vám mohli pomoci vyřešit? Pak je tato akce určena právě vám.
Přijďte v 9.30 hodin.
Prohlédnete si celou školku, uvidíte, jak děti
pracují, a budete seznámeni s provozem školy,
pravidly pro zápis dětí do naší školy a budeme
se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy.
Přijďte, rádi vás uvidíme.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

-- Zahraniční hosty přivítali žáci naší školy tradičně chlebem a solí. --
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z města a okolí

Zpráva z MŠ Barevný ostrov za rok 2012
Dobrý den,
ráda bych Vám sdělila, jak proběhl náš první rok
v nové mateřské škole Barevný ostrov. Byl to
krásný tvůrčí rok, který uběhl stejně rychle jako
voda v řece. Školku navštěvuje 78 dětí. Máme
tři třídy po 26 dětech. Děti vzdělávají kvalifikované paní učitelky, které svou práci s dětmi dělají
opravdu rády, zodpovědně s cílem připravit je na
přestup do základní školy a vybavit děti do života.
Neboť, jak ve své knize praví Robert Fulghum:
„Vše, co potřebuji, jsem se naučil v mateřské
školce“. Děti vedeme k samostatnosti, otevřenosti, přátelství, uvědomování si zodpovědnosti
vůči sobě a kamarádům.
Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího
programu „Život na Barevném ostrově“, který
jsme společně s pí učitelkami vytvořily.

Součástí našeho vzdělávacího programu je
také výuka anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího z Kalifornie Kevina. Děti seznamování s anglickým jazykem baví, a je tak přístupné pro všechny děti ve školce.
Budova naší školky je postavena na krásném,
klidném a bezpečném místě nedaleko základní
školy v Mokropsech. Na zahradě s dětmi pěstujeme jahody, sázíme stromy a hrajeme si.
Prostory mateřské školy využívá v odpoledních hodinách také Karate Černošice se svými mladými karatisty, večerní Jógové cvičení
manželů Vlčkových pro dospělé a v úterý si do
školky chodí hrát Mateřské centrum Tam-Tam
Mraveniště s malými dětmi a jejich maminky
a tatínkové.
Chtěla bych poděkovat zřizovateli školky

Integrujeme děti
se speciálními potřebami
Ve dvou třídách MŠ Barevný ostrov máme integrované
dvě děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Jedná se
o chlapce s poruchou autistického spektra. Oba jsou
v péči a pod vedením pedagoga a asistenta pedagoga.
Smyslem jejich integrace je umožnit těmto dětem rozvíjet se v prostředí běžného předškolního zařízení mezi
vrstevníky. Integrace je oboustranně přínosná, poněvadž
ostatním dětem umožňuje, aby se učily toleranci, respektování odlišnosti, rozvíjely se ve verbální a nonverbální komunikaci, učily se trpělivosti a pomoci druhým.
Obě integrované děti jsou ve školce vedeny k zapojení
se do běžného denního režimu. Zároveň se jim dostává
individuální péče a vedení, které probíhá zejména v tělocvičně a studovně mateřské školy. Zaměřujeme se na
rozvoj motorických dovedností, komunikace, malování
atp. Aktivitu střídá nezbytná relaxace.
Největší radostí pro všechny jsou pokroky v začlenění
integrovaných dětí do kolektivu, vzájemný respekt i nově
získané dovednosti obou dětí.
Eva Jurenková

A nakonec motto školky:
Hrajeme si, tančíme, malujeme, mluvíme, pracujeme, smějeme se, učíme se, vidíme krásu,
vnímáme sebe, vnímáme druhé – kde?
No přece na BAREVNÉM OSTROVĚ.

Školní stravování se řídí určitými pravidly. Jsou závazná a kontrolovaná hygienickými
orgány. Týkají se nejen přísných hygienických požadavků, ale také kvality podávaných
jídel. Ze všeho nejdůležitější je splnění tzv. spotřebního koše, tedy množství jednotlivých
potravin, které musí dítě během měsíční docházky dostat. Pěti nejdůležitějšími složkami
jsou mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina a také maso a ryby.
V ideálním případě by mělo být výsledné procento všech sledovaných potravin 100 %.
Povolená tolerance je ±25 %, pouze u tuků a cukru se nesmí překročit. Nevhodné suroviny jsou uzené potraviny, které obsahují příliš mnoho soli. Občas do jídelníčku zařadíme
dětskou šunku, tu naše děti přímo milují.
Svačiny připravuje paní hospodářka a následně je konzultuje s jednotlivými kuchařkami tříd.
Jako osoba odpovědná za skladbu a kvalitu připravovaných svačin jsem se zúčastnila přednášky paní Sedláčkové a pana Škvařila z České společnosti pro zdravou výživu
a vegetariánství, což byla velmi inspirativní přednáška pro tvorbu našeho jídelníčku. Paní
Sedláčková také navštívila naši mateřskou školu a poradila nám, jak více zefektivnit náš
jídelníček. Na konci roku jsme začali spolupracovat s firmou Country life. Jejich produkty
jsou výhradně bio.
Snažíme se dětem jídelníček obměňovat různými chuťovými variacemi. K tomu nesmí
chybět dostatečný denní přísun pestré zeleniny a ovoce a nápojů.
Obědy, průměrně 70 denně, odebíráme ze školní jídelny. Děkujeme paním kuchařkám, opravdu nám na Barevném ostrově chutná.

přátelská, občas se nevyhneme drobným konfliktům a hádkám, které se děti učí samy řešit. Snažíme se vést děti k tomu, že vzniklé konflikty je lépe
řešit dohodou, že ubližování a násilí se nevyplácí.
Děti mezi sebe velmi dobře přijaly chlapce jiné
národnosti a chlapce se specifickou poruchou
učení (SPU).
Děti dodržují praviFOTO: MŠ Barevný ostrov
dla vzájemného soužití.
Dokáží spolu vzájemně
spolupracovat, přirozeně
a bez zábran komunikovat. To vše se učí hrou,
hlavně při námětových
hrách.
Na konci roku se nejvíce, a to převážně u nejmladších dětí, zlepšila
sebeobsluha a komunikace. Starší děti se na-- Nejoblíbenějším místem dětských her je zahrada.
učily pomáhat mladším
Díky rodičům je tu už i pár vzrostlých stromů, které zde tolik chyběly. -a slušnému chování.

16

Andrea Červenková, ředitelka MŠ
www.skolkabarevnyostrov.cz

Jak je to ve školce se stravováním

MŠ Barevný ostrov – Červená třída
Třídu „Červeňásků“ navštěvuje 25 dětí, z toho 14
chlapců a 11 dívek.
Jedná se o heterogenní skupinu. Nejmenší věková skupina jsou tříleté děti a nejstarší šestileté.
Adaptace dětí proběhla u většiny dětí bez problémů. Z našeho pohledu se děti do školky těšily
a těší se stále. Atmosféra v naší třídě je převážně

městu Černošice za finanční dotace na provoz
MŠ, starostovi F. Kořínkovi a místostarostce
D. Göttelové, všem úředníkům, kteří nám pomáhají. Rovněž děkujeme p. řediteli základní školy
Z. Mouchovi a pí zástupkyni J. Kahounové, ředitelkám MŠ Karlická A. Janovské a MŠ Topolská
K. Mandové.
Nový kalendářní rok začal a my všichni z Barevného ostrova se těšíme, co nám přinese.

Monika Rudolfová, hospodářka

Dětem se snažíme předat kladný vztah jeden
k druhému, vzájemnou spolupráci, pozitivní myšlení a učíme je nebát se říci svůj názor. Rozvíjíme
v dětech fantazii, představivost, a to vše zábavnou
hravou formou.
Výborná spolupráce je i s rodiči, kde probíhá
vřelá komunikace, která usnadňuje práci s dětmi
a zlepšuje vztahy mezi všemi.
Za zmínku také stojí výlety: v letošním roce
jsme s dětmi navštívily Čokoládový dům v Praze,
Muzeum betlémů v Karlštejně a divadelní představení „Nejlokomotivovatější lokomotiva“, kde se
děti staly součástí divadelního představení.
A to nejlepší na konec, děti si na konci roku
připravily pro rodiče potěšení ve formě vánočního
Andělského posezení. Rodiče přinesli výborné
vánoční cukroví a děti zazpívaly vánoční písničky,
přednesly básničky a nechybělo také ani divadelní představení o Ježíškovi. Na závěr jsme si
všichni zazpívali vánoční koledy a vytvořili svícen
z jablíčka. Příjemně jsme tak společně zakončili
rok 2012 a těšíme se na další spolupráci a příjemné posezení v roce 2013.
Monika Beranová, učitelka „Červeňásků“
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Modrá třída
Zajímá vás, proč v MŠ Barevný ostrov naděloval mikulášskou nadílku anděl? Odpověď je
zcela prostá. Při rozhodování jsme se opírali
o odborná vyjádření dětských psychologů
a o vlastní zkušenosti ze svého dětství. Psychologický výzkum potvrzuje, že zhruba do
sedmi let věku dítě dost často považuje postavy z mikulášské družiny za zcela reálné.
Citlivější dítě se může vyděsit i v případě, že
po něm vlídný Mikuláš chce jen přednést básničku. Připravenost dítěte na příchod Mikuláše
a případně čerta mohou nejlépe odhadnout
jen sami rodiče, kteří své dítě znají nejlépe,
a proto jsme se rozhodli přenechat zodpovědnost za tuto tradici rodičům.
A co se dotýká strašení dětí typu „počkej, až
na tebe přijde čert“, je velmi nebezpečné pro
nezralou dětskou psychiku. Může vést následně k různým zdravotním obtížím, např. k nočním
můrám anebo k nočnímu pomočování.
Zhodnocení školního roku 2012 v Modré
třídě
Tato třída stejně jako dvě další je třídou
s heterogenním složením dětí s větší převahou
chlapců než dívek. Děti jsou pedagogy provázeny v průběhu celého dne tak, aby byla rozvíjena
jejich přirozenost, vzájemná empatie, zvídavost,
kreativita, samostatnost a zodpovědnost za
vlastní jednání. Na počátku školního roku si děti
společně s pedagogy vytvořily srozumitelná pravidla chování a bezpečnosti ve třídě, na školní
zahradě, na vycházkách a výletech.
Společně s dětmi se věnujeme přípravám na
různé slavnosti, besídky, zakončení projektů
a na plánování výletů do okolí mateřské školy.

Žlutá třída
S radostí můžeme říci, že za sebou máme první
rok v nové školce a těší nás, kolik se toho podařilo zrealizovat a o jaký kus jsme se posunuli vpřed.
Největší motivací v naší práci je to, že děti chodí
do školky rády.
Ve třídě máme 26 dětí, z toho 18 chlapců
a 8 holčiček. Po roce spolupráce jsme si s dětmi
vytvořili vzájemně vztah založený na důvěře a toleranci. To, že máme věkově smíšené třídy, má
spoustu pozitivních aspektů. Starší děti pomáhají
mladším, mladší učí starší být trpělivějšími.
Děti se snažíme vzdělávat hravou formou učení. Naši žluťáskové jsou šikovní a úžasní. Okamžitě se nadchnou pro každou hru, cvičení i zpěv.
Když se ohlédneme zpět za uplynulým rokem,
musíme říci, že děti udělaly velký kus práce. Naučily se přizpůsobit kolektivu, pomáhat druhým
a spoustu dalších věcí. Myslíme si, že pozitivně
na rodiče i děti působí krátké ranní zastavení ve
formě ranního úkolu. Jde o lehký úkol, který společně splní, a tím není rozloučení s rodičem v některých případech tak těžké.
Spolupráce s rodiči se stále dobře rozvíjí a prohlubuje. Zhruba jednou za měsíc se ve Žluté třídě
scházíme v odpoledních hodinách, abychom si
v klidu s rodiči popovídali o dětech, školce, ale
i o běžných věcech.

FOTO: MŠ Barevný ostrov

-- Vánoční besídku si děti opravdu užily. --

Na jaře a v létě jsme hodně času věnovali pobytu v přírodě. Děti si rády chodily hrát na louku,
k řece a do blízkého lesa. Taktéž jsme často
využívali možnosti pobývání na školní zahradě,
kterou si děti pro její rozlehlost a nabídku pískovišť a prolézaček velmi oblíbily.
Na podzim jsme s některými dětmi odjeli do
školy v přírodě v Česticích. Pro děti jsme připravili multikulturní a environmentální projekt
„Indiánské léto“. Dětem se putování v přírodě
s indiánskou tematikou velmi líbilo. Naučily
se například orientaci v neznámém prostředí,
v nakreslených mapách a v lese, kde si hrály
nejraději.
Další podzimní akcí, na kterou jsme se společně s dětmi připravovali, byla benefice „Slavnosti stromů.“ Vyráběli jsme dárečky, poznávali stromy, sbírali přírodniny a naučili se zpívat
Společně pořádáme i další akce jako například
Andersenova noc, masopust, adventní tvoření
a podobně.
Důkazem toho, že i rodiče si občas rádi hrají,
je popletená pohádka.
Jak vznikla popletená pohádka?
S dětmi v průběhu celého školního roku cestujeme do různých zemí. V listopadu jsme například
navštívili Velkou Británii. Povídali jsme si o jejích
typických znacích a mimo jiné také o královně.
Od královny není daleko k pohádkám, a tak děti
s rodiči měli jeden z ranních úkolů napsat jakoukoliv větu z nějaké pohádky. Papír jsme postupně
překládali, aby nikdo nevěděl, co je napsáno před
ním. Pohádku jsme přepsali a nijak neupravovali,
jen kromě krátkých větiček nebo slov, aby věty
na sebe alespoň trochu navazovaly. Nakonec
z toho vznikla absolutně spontánně krásná, vtipná a popletená pohádka. Za to vděčíme dětem
a rodičům ze Žluté třídy a jejich fantazii.
Veronika Rašková a Jitka Böhmová
učitelky Žluté třídy

Popletená pohádka
Bylo, nebylo jednou jedno království
A v něm...
Vstávat a cvičit. A proč? Protože je ráno.
Byla tam zebra, hroch, opice a tučňáci.
Přiletěl drak a sežral bramborák.

krásnou píseň Stromy. Vypravili jsme se i na náš
první výlet do Lipenců do předškolního zařízení
Jeden strom. S příchodem podzimních větrů
jsme začali vyrábět naši třídní plachetnici a projekt jsme zakončili plavbou „na sucho“.
V měsíci prosinci jsme se věnovali přípravám
na Vánoce, pečení perníčků a vánoční besídce.
Navštívili jsme i Muzeum betlémů na Karlštejně.
Společný rok nám uběhl jako voda. Hodně jsme
se jeden od druhého naučili. A co bude dál?
Odpovíme si na to slovy jednoho z dětí: „Jak rád
bych si jenom hrál.“
Stejně tak, jak se postupně poznáváme
s dětmi a hledáme cestu jeden k druhému, je
to obdobné i ve vztahu k rodičům dětí. Záleží
nám na spolupráci s rodiči a na jejich důvěře
k pedagogům.
Liana Kúthová, učitelka Modré třídy
Pak řekl vlkovi…
Vlku, vlku to je lež. Vlci trávu nejedí. To holčičky
nevědí.
Ony totiž říkají…
Kdo mi podá kopretinu?
Myško, myško, pojď mi pomoci!
Řekneme i babičce…
Babičko, proč máš tak velké zuby?
Protože Křemílek jde do lesa pro tři bílé březové
větvičky a zjistí, že včera je včera a dnes je dnes,
zítra bude velký ples. Sejdou se na něm dívky z
okolí a král si z nich svou ženu vyvolí.
A zatím opodál…
Karkulka šla lesem a najednou se před ní objevil
dinosaurus.
A za tím lesem…
Byl jednou jeden domeček, v tom domečku
stoleček.
Odtamtud se ozývalo…
Nemám rád Šmouly, říká Gargamel.
S ním byli jednou dvě krásné kočičky a ty se měly
moc rády.
Šly ke kůzlátkům…
Kůzlátka robátka, otevřete vrátka, vaše maminka
přišla, travičku vám přinesla.
Kůzlátka nato…
Cho cho cho, pěkný dárek, jako pro veverku!
Zazvonil zvonec a popletené pohádky je konec.
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Krátké zprávy ze základní školy
• V měsíci listopadu 2012 proběhlo na naší
škole testování žáků devátých tříd. Zadání
i zpracování testů jsme zakoupili u firmy Scio.
Toto testování proběhlo v rámci projektu Stonožka. Výsledky jsme obdrželi začátkem
ledna. V českém jazyce i v matematice jsme
lepší než 60 % zúčastněných základních škol
a víceletých gymnázií. Každý testovaný žák
už obdržel individuální zprávu, která, jak věříme, usnadní našim žákům i jejich rodičům
rozhodnutí při výběru střední školy.
• V prosinci 2012 navštívily sedmé třídy
skanzen v Přerově nad Labem. Děti si prohlédly, jak trávili adventní dny lidé v dřívějších
dobách na venkově a jaké se dodržovaly
tradice. Každá expozice byla doplněna výkladem.
• Proběhlo školní kolo zdravotnické soutěže
Helpíkův pohár, které se každoročně účastní
žáci 5. tříd. Děti se v interaktivní přednášce
seznámily nejen se základy první pomoci,
ale prakticky si na modelech mohly vyzkoušet i resuscitaci zraněného. Své znalosti si
prověřily v závěrečném testu a nejlepší dvojice z každé třídy bude školu reprezentovat
v krajském kole soutěže.
• Před Vánocemi vyšlo třetí číslo školního
časopisu Pod lavicí.
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• Druhý lednový týden proběhl ve znamení
dopravní výchovy. Žáci čtvrtých a pátých tříd
se jako každý rok ve dvouhodinové přednášce, kterou pořádáme ve spolupráci s firmou
BESIP, seznámí se základními pravidly silničního provozu, napíší si test a obdrží průkaz
cyklisty.
• 9. a 10. ledna se konaly třídní schůzky poprvé s možností objednání se. Řada rodičů
tuto možnost využila.
• 10. ledna škola pořádala Den otevřených
dveří. Zájem podívat se, jak probíhá normální
den v naší škole, projevili především rodiče
žáků nižších ročníků, nejvíce však budoucích prvňáčků. U dveří školy rodičům své
průvodcovské služby nabídli žáci z vyšších
ročníků.
• Deváté třídy absolvovaly lyžařský výcvikový
kurz v Albrechticích v Jizerských horách.
• Ve školní družině probíhají přípravy na školní akci "Ruce tleskejte". Tématem masopust
a karneval byly děti nadšeny, a tak se s chutí
pustily do malování obrázků na výzdobu školy a do výroby předmětů na dětský trh.
• Jarní prázdniny budou v termínu od pondělí 25. února do neděle 3. března.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

Cesta do budoucnosti
ZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašuje již
5. ročník regionální výtvarné soutěže. Letos na
téma CESTA DO BUDOUCNOSTI. Jak bude vypadat svět v budoucnosti podle Vás? Těšíme se
na Vaše kresby, malby, grafiku, fotografie a plastiky. Soutěž je určena všem žákům škol v regionu
Dolní Berounky a Mníšku pod Brdy ve věkovém
rozmezí 5–15 let.
Časový harmonogram:
- Zahájení soutěže: 31. 1. 2013
- Uzávěrka přihlášek do soutěže je v úterý 2. 4.
2013 do 17.00.
- Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky v přiloženém soupisu na e-mailovou adresu: zus.
rev@seznam.cz, práce z druhé strany označte
také přihláškou (vyplňte, nalepte).
- Komise vybere nejlepší práce do 5. 4. 2013.
- Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne v ZUŠ Řevnice, sál Zámečku v úterý
9. 4. 2013 v 16 hodin. Výstava potrvá do 5. 6.
2013.
Adresy, na které můžete zasílat své práce:
Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.
Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře k soupisu najdete na
www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.
Šárka Hašková, OS Náruč
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Zprávy
ze Sokola
Začátek roku je vždy ve znamení bilancování roku
minulého. Jaký tedy byl v Sokole rok 2012?
Rozhodně úspěšný. Sokolská organizace
slavila významné výročí – 150 let od svého založení. Během roku se konaly mnohé akce,
v naší jednotě to byla slavnostní sletová akademie 2. června 2012. O týden později cvičili naši
cvičenci na župním sletu v Komárově, který byl
poslední prověrkou připravenosti na hlavní událost roku – XV. Všesokolský slet v Praze. Ten
zahajoval sletový průvod Prahou, samozřejmě za
naší účasti. Na sletu z naší jednoty cvičili cvičenci
ve třech skladbách. Jako v minulosti i tentokrát to
byli ti nejmladší a nejstarší. Ve skladbě pro rodiče
a děti cvičilo 8 párů, předškoláků bylo 16 a skladbu pro věrnou gardu cvičilo 9 seniorek. Slet byl
důstojným vyvrcholením oslav 150. výročí Sokola
a byl cvičiteli i diváky hodnocen jako velmi zdařilý.
Zejména slavnostní zahájení sletu v bouřce a lijáku dokonale prověřilo cvičence.
I ve sletovém roce jsme pilně cvičili ve všech
složkách, probíhaly všechny každoroční soutěže
a turnaje, kterých se naše jednota účastnila. TJ
Sokol Černošice patří do župy Jungmannovy,
kde je celkem 45 jednot. Do soutěží se v roce
2012 zapojilo 23 jednot, počtem účastníků se TJ
Sokol Černošice umístila na třetím místě (1. Příbram-360, 2. Komárov-246, 3. Černošice-161).

Co nás čeká v roce 2013?
TJ Sokol Černošice oslaví 100. výročí svého
založení. Toto výročí určitě důstojně oslavíme.
Jak, o tom vás budeme včas informovat. Nejlepší odměnou pro jednotu by bylo, kdybychom po
několika neúspěšných pokusech uspěli s žádostí o grant na přístavbu sociálního zázemí. Naše
sokolovna, postavená v roce 1934, naprosto
nedostačuje současným potřebám (zejména šatny, umývárny a WC). Projekt na přístavbu máme
připravený, stavební povolení máme, ale finanční
krytí tak náročné akce je pouze z prostředků jednoty naprosto nemyslitelné. Bez peněz z grantu
a příspěvků sponzorů nebo drobných dárců se
přístavby asi nikdy nedočkáme.
Výbor TJ Sokol Černošice
zve všechny členy a příznivce
Sokola na valnou hromadu,
která se koná v úterý 5. února 2013 v 16.30 v Club Kinu.
Zde bude podrobněji prezentována činnost jednoty a její
plány do budoucna. Vaše
účast je pro nás důležitá.
za výbor TJ Hana Fořtová

Silvestrovské prima odpoledne
Poslední den v roce pořádá
Sokol Černošice pravidelně
vycházku „Věrné gardy“ na
„Kulivku“, jak říkáme krásnému a romantickému místu nad

Únor v MC Mraveniště
• pátek 1. 2. Zasněžené Mraveniště – zima ještě nekončí, tak se k nám
přijďte ohřát, zazpívat si a vytvořit zasněžený obrázek.
• čt 7. 2. Sněhové vločky – nachytáme si sněhové vločky a ozdobíme si
pokojíčky.
• pá 8. 2. Masopustní veselice v Mraveništi
• čt 14. 2. Šála pro ledního medvěda – i lednímu medvědovi začala být
zima, pomůžete mu s námi?
• pá 15. 2. Křišťálová vločka – zimní královna umí krásně čarovat. My to
zkusíme jako ona a vyrobíme si třpytivé vločky.
• čt 21. 2. Domácí mazlíček – přijďte si pro mazlíčka do postýlky.
• pá 22. 2. Hrajeme, zpíváme, kreslíme – nejsme žádní umělci, ale užíváme si to.
• čt 28. 2. Masopustní rej – připravíme si parádní masky.
• pá 1. 3. Ovečka Pepina – jaro už je za dveřmi, a tak ho přivítáme společně s chundelatou ovečkou Pepinou.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme mezi nás. Zima je
dlouhá, tak proč si ji nezpestřit příjemným dopolednem plným hrátek
a pohody.
Lenka Divišová
FOTO: MC Mraveniště

-- V Mraveništi si užijí zábavu děti i rodiče. --

Kalou, odkud je překrásný výhled do údolí, kde
zjara kvetou divoké petrklíče a koniklece a na
podzim stromy rozzáří krásné teplé barvy. Pokud
je v zimě sníh, je pohled snad ještě krásnější.
Letos sníh nebyl, ale zato se na nás usmívalo sluníčko. Sešla se nejen obvyklá každoroční parta,
ale i pár nových tváří. Společnost doplnilo několik přátelských a ukázněných pejsků. V družném
hovoru cesta rychle ubíhala. Na vrcholku skály
jsme ochutnali vánoční cukroví a připili si svařákem. Zaznělo i několik písniček, vyfotili jsme se
a pak už nás čekala jen zpáteční cesta. Alespoň
na chvíli jsme všichni zapomněli na trable všedních dnů, na starosti a trápení a užili jsme si prima
odpoledne.
Olga Pavlitová
FOTO: Marie Burgetová

-- „Věrná garda“ již tradičně vyrazila na silvestra na „Kulivku“. --

Poděkování za poskytnutí grantu
OS Náruč děkuje městu Černošice za získání grantu z rozpočtu města na
zajištění registrované sociální služby – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat občanům
potřebné informace k řešení nepříznivé situace a pomáhat jim v hmotné,
sociální, duševní i duchovní nouzi.
Odborné sociální poradenství poskytuje OS Náruč zdarma a je zcela anonymní. Znamená to, že občan, který o ně požádá, nemusí sdělovat o své
osobě žádné informace. Toto poradenství je určeno lidem, kteří se nachází
v krizové či nepříznivé životní situaci (např. při rozpadu rodiny, ztrátě dokladů, ztrátě zaměstnání, náhlé nemoci či úmrtí...). Dále také těm, kteří se
potřebují zorientovat v sociálním systému (např. dávkách sociální péče, dávkách sociální podpory, invalidním nebo starobním důchodu ...).
Sociální poradenství v Náruči poskytuje kvalifikovaná sociální pracovnice
Ivana Liška Carbochová, DiS. Tato charismatická mladá dáma má vystudovanou VOŠ sociálně právní a v současnosti studuje sociální práci na Karlově
univerzitě. Paní Ivana pracuje v OS Náruč již 5 let a před svou mateřskou
dovolenou působila i v Azylovém domě pro lidi bez přístřeší u OS Naděje.
Nejen díky její odbornosti, ale i díky tomu, že je původem z Černošic, se na
ni s prosbou o sociální poradenství v roce 2012 obrátilo 97 občanů, z nichž
27 bylo z Černošic.
V poradně vám poskytneme možnosti řešení vaší nepříznivé sociální situace, potřebné informace a kontakty na další sociální služby a instituce,
pomoc s podáváním a vyplňováním formulářů nebo s vyřizováním osobních
dokladů, úředních listin a korespondencí s institucemi. Pomůžeme i s hledáním bydlení a zaměstnání nebo vás doprovodíme na jednání s úřady.
Schůzku si můžete sjednat telefonicky: 602 603 257 nebo e-mailem:
ivana@os-naruc.cz, adresa: OS Náruč, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3,
25230 Řevnice.
Kontaktní den je pondělí 12.00–16.00.
Sociální poradenství není poskytováno osobám s agresivními projevy,
pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, ani lidem po výkonu trestu.
Hašková Šárka
za OS Náruč
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Co chystá OS Náruč

Mikulášské trhy na Vráži
Již potřetí se v Centru Vráž konaly začátkem prosince Mikulášské trhy. A stejně jako
v předešlých letech je provázala příjemná atmosféra a bohatý doprovodný program.
Mrazivé počasí nikoho neodradilo, náměstí bylo celý den plné lidí okukujících
nabídku na 45 stáncích, které nabízely vánoční zboží. Po náměstí se procházeli
i obří komedianti na chůdách, kteří lákali na doprovodný program. Děti se mohly
ohřát v tvůrčí dílně, kde si mohly upéct vlastní perníčky, zkusit upříst pravou vlnu na
kolovrátku nebo tvořily pod vedením lektorky černošické Minidílny Šikulky. Během
dne proběhla i tři velmi pěkná divadelní představení v nedokončeném, ale vyhřátém
kulturním sále.
V rámci trhů byl za doprovodu sboru Chorus Angelus rozsvícen vánoční strom
a malí návštěvníci mohli přivítat Mikuláše s čertem. Ti byli opět nepřehlédnutelní zásluhou své nadpozemské výšky, za kterou je schovaná divadelní společnost Chůdadlo. Ta také zajistila závěrečnou velmi povedenou ohňovou show.
Mikulášské trhy měly velkou návštěvnost a také velmi pozitivní odezvu
Organizace akce probíhala v úzké spolupráci se společností IBS-ROKAL, s. r. o.,
která poskytla náměstí i prostory s možností připojení k vodě a elektřině z vlastních
zdrojů. Sponzorský dar IBS-ROKAL, s. r. o., byl ve výši 30.000 Kč.
Celkové náklady na akci činily 62.000 Kč, více jak 1/3 nákladů tvořily náklady
na doprovodný program – divadelní představení a tvůrčí dílnu. Na dobrovolných příspěvcích se vybralo 2.200 Kč.
Město poskytlo grant ve výši 8.000 Kč a umožnilo pomoc při výstavbě stánků
technickými službami.
V letošním roce bychom rádi uspořádali Mikulášské trhy na stejné úrovni, ale
s větší finanční podporou města a s využitím zázemí kulturního sálu, který město
nedávno odkoupilo.
Kristýna Pánková
organizátorka Mikulášských trhů

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích se 4. 2. otevírá po lednové rekonstrukci. K té jsme se odhodlali především proto,
že jsme chtěli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců se
zdravotním postižením, ale také prostředí pro naše zákazníky. Novinkou pro ně bude skleněné zádveří, které zabrání
průvanu a chladu. Dále pak klimatizace kavárny a kuchyně,
bar s velkou pekařskou vitrínou, nové osvětlení a kuchyň
s kompletním vybavením. Rekonstrukci kavárny jsme mohli
uskutečnit díky Nadačnímu fondu Avast, Nadaci OKD, Nadaci Charty 77 – Konta Bariéry, Nadaci České pojišťovny, také
díky společnosti Marsh a jejich partnerským pojišťovnám. Samozřejmě i díky MAS Karlštejnsko. Všem za finanční podporu velice děkujeme. V novém roce se chceme soustřeďovat
na rozšíření nabídky o gurmánské speciality od naší gastro
profesionálky paní Pavly Stine, která u nás po celý tento rok
bude pracovat za podpory Nadace Vodafone a jejího projektu ROK JINAK.
Věříme, že návštěvníci budou inovací interiéru i sortimentu
nadšeni stejně jako my.
Od 4. do 27. 2. chystáme výstavu fotografií z vysokohorských průsmyků v Ladaku v oblasti zvané Malý Tibet
s vernisáží 12. 2. od 19 hodin, na které je slovem i obrazem provedou cestovatelé Pavel Matoušek a David Malec.
V sobotu 16. 3. chystáme již IX. benefiční ples Náruče
2013, který se uskuteční od 20 h ve SPORT CENTRU
LIĎÁK v Řevnicích. Letos ve stylu LETNÍ PÁRTY, Hawai,
slunce, pláže a koktejly.
Více na www.os-naruc.cz.
Šárka Hašková, občanské sdružení Náruč

foto: archiv kapely

-- Bill Barrett a Ryan Donohue --

California´s Jazz/
Blues virtuoso duo
Výtečné americké duo, které hraje ve složení Bill Barrett a Ryan Donohue, bude mít svůj
koncert v pátek 1. 2. od 20.30 v černošickém
Club Kinu.
Bill Barrett je znám především jako hráč na
foukací harmoniku ve skupině Hazmat Modine,
která s velkým úspěchem několikrát vystupovala
i v Česku, ale má za sebou i několik vlastních
projektů, v nichž zároveň zpívá. Ryan Donohue
– kytarista, basista a zpěvák z New Orleans
v tamním klubu House of Blues hrál s takovými
velikány, jako jsou Bo Diddley, Huey Lewis &
The News nebo The Neville Brothers. Do Černošic přijedou rovnou z nahrávacího studia.
Malou ukázku ze studia najdete na http://
www.youtube.com/watch?v=1BnfisLSvAo.
Vstupné 120 Kč. Koncert pořádá město Černošice.
Pavel Blaženín
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ACOUSTIC NOISE BAND
vystoupí na masopustní veselici
Acoustic Noise Band vystoupí v rámci masopustní veselice v sobotu 9. února od cca
23.00 v restauraci U Králů v Mokropsech.
Acoustic Noise Band je projekt Pavla Gregora a Vladimíra Dvořáka, jinak zpívajících
rockových kytaristů, kteří se zde představují jako akustičtí interpreti vlastních a především světových hitů té nejvyšší kvalitativní
a léty prověřené rockové produkce. Přestože je ozvučení přeci jen nutné, komornější
pojetí známých skladeb je v aranžmá dvou
akustických kytar a vypjatých dvojhlasů

neobvykle působivé, aniž by však ztrácelo
šťavnatou jiskru a razanci svých rockových
autorů, mj. E. Clapton, O. Osbourne, Extreme, Led Zeppelin, Whitesnake, P. Collins,
Beatles, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, Mr. Big, Faith No More … a další.
Více informací najdete na www.anb.
wz.cz. Duo bude hrát až do ranních hodin
a vstupné je dobrovolné. Přijďte se pobavit
a zatančit si místními masopustníky.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Zpívající rockoví kytaristé Pavel Gregor a Vladimír Dvořák --
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Audiovizuální přednáška:
Josef Hlávka, pocta velkému architektovi
Občanské sdružení ProKultura ve spolupráci se ZUŠ Černošice připravilo na úterý
12. 2. od 17.30 další audiovizuální přednášku. Proběhne v sále ZUŠ Černošice ve
Střední ulici 403.
Tentokrát se přednášející Hana Bláhová, Jana
Vavřínková a Michaela Šlesingerová budou
věnovat velké osobnosti jak umělecké, tak
lidské, Josefu Hlávkovi. Posluchači se opět
mohou těšit na scénku, časované prezentace
z fotografií děl J. Hlávky, na hudbu především
A. Dvořáka.
J. Hlávka (1831–1908) je fascinující osobnost v českých dějinách, která v době komunismu byla na mnohých místech vyškrtnuta ze
vzdělávacího systému. Hlávka byl ojedinělý
architekt, který proslul svým projektem v Černovicích na ukrajinské Bukovině, toto území
patřilo v 19. století pod Rakousko-Uherské
mocnářství, jednalo se o výstavbu velkolepého
komplexu metropolitního semináře řecko-katolické církve, jenž byl v roce 2011 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Hlávka je znám svou dodnes funkční architekturou, což představují jeho krásné činžovní domy
v centru Prahy i Vídně. Jako majitel stavební
kanceláře postavil Dvorní operu a další stavby
v centru Vídně dle návrhů jiných architektů.
Praze dodnes slouží podle Hlávkova projektu
a jím postavená Zemská porodnice u sv. Apolináře. Tento objekt z r. 1870 byl největší svého
druhu v tehdejší Evropě, je jeden z mála, který i po 140 letech je neustále funkční a slouží
svému účelu.

Z Hlávkova popudu a velké iniciativy vznikla
Akademie věd. Hlávka finančně zajistil stavbu
studentských kolejí, nesoucích dodnes jeho
jméno. Jelikož on sám byl na studiích velmi
chudý, pro jeho „rytíře“, jak nazýval „své“ studenty, byl vždy v pekárně na koleji zadarmo
chléb.
Jako stavitel obrovských projektů v hlavním
městě mocnářství disponoval Hlávka velkým
majetkem, jenž celý věnoval na podporu vědy
a umění. Podporoval mnoho umělců a vědců,
ať již na svém zámku v Lužanech, kam je zval,

Dana Jakešová

FOTO: archiv ProKultura

-- Dnešní univerzita Černovice (Ukrajina), komplex postavený dle plánů J. Hlávky
v letech 1864–1882, zahrnutý do světového kulturního dědictví UNESCO --

Beseda a autogramiáda Věry Čáslavské
V neděli 10. února mají všichni příznivci Věry
Čáslavské možnost setkat se s ní osobně.
V černošickém Club Kinu totiž od 18 hodin
proběhne s touto sedminásobnou olympijskou vítězkou, čtyřnásobnou mistryní světa,
jedenáctinásobnou mistryní Evropy a čtyřnásobnou Sportovkyní roku Československa
beseda a autogramiáda.
Věra Čáslavská je bezesporu nejúspěšnější česká sportovkyně všech dob, žena, která
na olympijských hrách v Tokiu a Mexiku získala jako sportovní gymnastka celkem sedm
zlatých medailí. Protože odmítla odvolat svůj
podpis pod manifestem Dva tisíce slov, byla
po roce 1969 vyloučena z veřejného života.
Po listopadu 1989 byla poradkyní prezidenta
Václava Havla a v letech 1990–1996 předsedkyní Československého, resp. Českého
olympijského výboru. Po rodinné tragédii
v roce 1993 se na dlouhou dobu stáhla do
soukromí. Na veřejnosti vystupuje až v posledních čtyřech letech.
Kniha Pavla Kosatíka Život na Olympu je autorizovaným životopisem, zachycujícím vůbec
poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní
životní dráhu jedné z nejvýznamnějších českých žen nové doby. Knihu o Věře Čáslavské

aby mohli v klidu tvořit, tak i jinými způsoby.
Podpořil např. J. Zeyera, O. Nedbala, J. Suka,
J. Mařáka, V. Hynaise a mnohé další. Zajímavostí je, že J. Hlávka stál u zrodu realizace
pomníku sv. Václava II. na Václavském náměstí
v Praze, podporoval Myslbekův návrh, měl i zásadní vliv na jeho realizaci.
Po smrti své první ženy zakládá Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které ustavuje
jako univerzálního dědice veškerého svého majetku. Nadání začalo plnit svou funkci krátce po
jeho smrti v r. 1908. Nadace jako jediná překonala dobu okupace i komunismu a je nejstarší
nadací v České republice a dodnes podporuje
mnohé mladé talentované vědce a umělce. Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových také
poskytnulo materiály k přednášce.
Rezervace míst je možná na prokultura@seznam.cz.

Život na Olympu si budete moci samozřejmě
na místě zakoupit.
Na besedu zve město Černošice.
Pavel Blaženín
foto: Petr Králík

-- Věra Čáslavská --

Zveme
na přednášku v DPS
Depersonalizace
– porucha sebeprožívání
Nemoc nebo stav mysli? Východisko z kruhu cestou umění interpretace.
Tato přednáška se uskuteční v úterý
12. 2. od 19 h v domě s pečovatelskou
službou (DPS), Vrážská 1805.
Máte pocit, že neexistujete? Domníváte
se, že jste ztratili všechny emoce nebo dokonce své tělo? Připadá vám svět jako jedna velká lež? Cítíte velké prázdno v duši?
Bojíte se vašeho stavu, jste úzkostní?
Nabízíme netradiční cestu k vaší osobnosti. Ukážeme vám, jak lze měnit úhel pohledu na váš stav. Přesvědčíme vás o tom,
že můžete být více v pořádku, než si připouštíte.
Součástí přednášky je diskuse o individuálních problémech. Inspiraci čerpáme ve
světě hudby, výtvarného umění, literatury,
filmu, stejně tak v psychologii, historii, filozofii či estetice.
Přednášející:
Mgr. Tomáš Hromádka
PhDr. Vladimír Franta, Ph.D
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Dvojkoncert Vladimíra Merty a Vladimíra Čápa
V neděli 17. 2. se můžete těšit na koncerty
hned dvou skvělých písničkářů. V 19 hodin
v černošickém Club Kinu začíná dvojkoncert Vladimíra Merty a Vladimíra Čápa.
Vladimír Merta patří mezi slavné písničkářské hvězdy v éře normalizace. Společně
s dalšími folkovými zpěváky např. Karlem
Krylem, Jaroslavem Hutkou, Vlastimilem
Třešňákem se stal pro tisíce lidí symbolem
odporu proti komunistickému režimu. Tvrdí,
že jeho vidění je filmové, ale vyjadřuje se
písničkou.
Vystudoval dvě vysoké školy – architekturu na ČVUT a filmovou a televizní scenáristiku a režii na FAMU. V květnu 1972 spoluzaložil volné umělecké sdružení Šafrán.
V roce 1977 StB sdružení rozprášila. Po
celé období normalizace ho pronásledovaly
zákazy vystupování a šikana tehdejších kulturních dohlížitelů. V poněkud uvolněnější
atmosféře druhé poloviny osmdesátých let,
kdy se „chození na folk“ stalo masovým vyjádřením občanského postoje, byl Vladimír
Merta jednou z nejpopulárnějších, zároveň
také osobně nejstatečnějších a umělecky
nejinvenčnějších osobností tohoto hnutí.
Vedle kariéry písničkáře byl aktivní i v dalších oborech – pokoušel se o vlastní filmařské projekty, napsal scénář celovečerního

filmu Opera ve vinici, režíroval pořad Čas
her, Krajiny duše, krajiny těl. Přes dvacet let
také vystupoval s rodinnou skupinou Mišpacha, interpretující židovský folklor. Jeho písničky neztratily nic z aktuálnosti ani dnes.
Vladimír Čáp začal psát písně ve druhé
polovině let šedesátých, inspirován středověkými trubadúrskými písněmi a renesanční poezií. V roce 1968 zvítězil v celostátní
soutěži o nejlepšího amatérského zpěváka
roku. Vítězné písně „Tři ořechy“ a „Konec
trubadůra“ vydal na singlu v roce 1969
Supraphon a hudební redaktor Čs. rozhlasu
Jaroslav Navrátil začal připravovat společnou LP desku, na které kromě Čápových
písní měly být i písně Merty, Kryla a dvojic
Hutka - Kalandra a Paleček - Janík. K této
realizaci již nedošlo.
V Čápových písních ještě tu a tam zaznívá
jeho „trubadúrská minulost“, ale jeho písně
jsou v textech i projevu emotivními šansony
s prvky sebereflexe a jsou podepřené životní zkušeností.
Vstupenky na dvojkoncert, který pořádá město Černošice, obdržíte za 140 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického
nádraží) nebo za 150 Kč na místě před začátkem koncertu.
Pavel Blaženín

Americké Will Bernard trio v Černošicích
Will Bernard (USA) – kytara,
Brian Charette (USA) – hammondky, Dano Šoltis (SK) –
bicí a město Černošice vás
zvou v pátek 1. 3. od 20.30
do černošického Club Kina
na koncert Will Bernard tria.
Kytarista Will Bernard koncertoval v Evropě již několikrát, ať už s vlastním triem
nebo třeba s kapelou Stantona Moora. Will Bernard byl
mnoho let kytaristou a band
lídrem v oblasti San Franciska. Jak sám říká, vždy
ale obdivoval scénu kolem
newyorského klubu Knitting
Factory, a tak se na východní
pobřeží odstěhoval nadobro.
Hudbu, kterou hraje, popisuje jako soul jazz, je ale také charakterizována
jako instrumentální jazz-funk s výraznými vlivy
neworleanského hudebního prostředí.
Vedle vlastního tria má spoustu dalších
hudebních projektů, které dokazují, že jeho
hudební rozptyl je mnohem širší (třeba i v oblasti reggae a hip-hopu). Bernard spolupracoval s řadou muzikantů, za nejvíce ceněnou
spolupráci lze označit jeho působení v kapele
T. J. Kirk (s Charlie Hunterem), jejich druhá
nahrávka If Four Was One byla v roce 1997
nominována Grammy. Jako bandleader se
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Foto: archiv kapely

FOTO: Alena Šustrová

-- Vladimír Merta --

Pohádka pro děti
Nevíte, co podniknout s dětmi? Zkuste zajít na
divadelní představení. V neděli 17. 2. se totiž
v Club Kinu bude hrát výpravná loutková pohádka Detektiv Lupa a tajemná věž. Začíná se v 16
hodin.
Vydáme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa,
kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému
detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? Projekt vznikl s laskavou podporou hlavního města Prahy a MKČR;
koncept, režie: Tomsa Legierski. Hrají: Johana
Vaňousová a Tomsa Legierski. Vstupné 70 Kč.
Na představení zve město Černošice.
Pavel Blaženín
Foto: studie Damúza

-- Kytarista Will Bernard --

prosadil hned rok poté, když vydal album
Medicine Hat, kde předvádí skvělou techniku i cit pro funky a zemitý soul-jazz. Jeho trio
v klasickém složení je velmi dobře sehraná
parta a působí velmi autenticky.
Více informací a hudební ukázky naleznete na www.rozhlas.cz/jazz/album/_zprava/
will-bernard-trio-outdoor-living--1022256.
Vstupenky na koncert obdržíte za 140 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického
nádraží) nebo za 150 Kč na místě před koncertem.
Pavel Blaženín

-- Představení Detektiv Lupa a tajemná věž
děti pobaví. --

z města a okolí

Dětské představení: Král Šašek
Pro naše nejmenší diváky je na neděli 3. 3. od 16 h v Club Kinu připraveno divadelní představení Král Šašek. Toto interaktivní představení se
s nadsázkou vrací k počátkům středověkého nonverbálního umění, vlastního tehdejším hercům, bavičům a šaškům. Pobaví malé i velké diváky.
Hlavní postavou tohoto komponovaného programu je Šašek, který
spolu s diváky vytvoří iluzi královského dvora a zahraje tradiční příběh
o únosu a vysvobození princezny,
FOTO: Theatre Fortissimo
který je pojatý samozřejmě trochu
netradičně. Rozehraný příběh
zdůrazňuje humornou stránku některých charakterových vlastností
tehdejších, ale i současných vladařů a jejich poddaných. Tyto principy
jsou až překvapivě aktuální i dnes.
Představení jsou jedinečným zážitkem právě v této době, která dovolí
divákům se jen pasivně dívat z pohodlí domova na televizní obrazovku. Proto neváhejte, nekoukejte na
televizi a přijďte do divadla.
Účinkuje Theatre Fortissimo:
Vlado Kulíšek a Radek Michalko.
Vstupné 70 Kč.
Na představení zve město Čer-- Král Šašek zapojí do hry
nošice.
i diváky. --

Inzerce: vyšší slevy za opakování
Dne 7. 1. 2013 rada města schválila nové ceny inzerátů, resp. základní ceny
zůstávají a mění se výše slev, a to jak u barevné, tak u černobílé inzerce.
U černobílé inzerce byl schválen navíc i nový typ inzerce – inzertní strana
umístěná mezi redakčními stranami.
Barevná inzerce
Velikost
barevně 2. a 3. strana obálky barevně 4. strana obálky
celá strana A4
7.200 Kč
7.800 Kč
1/2 strany A4
3.744 Kč
4.056 Kč
1/4 strany A4
1.920 Kč
2.220 Kč
1/8 strany A4
960 Kč
Slevy za opakování:
3–6x – sleva 15 %
7–10x – sleva 20 %
11–12x – sleva 25 %
Černobílá inzerce
Velikost
ČB – inzertní strany umís- ČB – inzertní strana umístěná
těné na konci časopisu
mezi redakčními stranami
celá strana A4
3.750 Kč
5.625 Kč
1/2 strany A4
1.950 Kč
2.925 Kč
3/8 strany A4
1.350 Kč
1/4 strany A4
1.000 Kč
1.500 Kč
1/8 strany A4
500 Kč
750 Kč
1/16 strany A4
200 Kč
300 Kč
Slevy za opakování:
3–6x – sleva 10 %
7–10x – sleva 15 %
11–12x – sleva 20 %
Všechny ceny jsou včetně DPH 21 %.
Kontakt:
Dana Jakešová, e-mail: inzerce@mestocernosice.cz, mobil: 725 525 774;
Milena Kozáková, tel.: 221 982 538

z historie

Proč se naše město jmenuje Černošice a kdy získalo městský znak
Historie obou našich obcí Horních a Dolních Černošic a Mokropes
Malých a Velkých později Horních a Dolních sahá hluboko do minulosti. První písemná zmínka o Mokropsech je v listině Vratislava
II. z roku 1088, kdy král daroval vyšehradským kanovníkům dvoje
popluží a dva rybáře z Mokropes. K Mokropsům vždy patřila samota Stará Vráž (dnes horní část Slunečné ul.) V dlouhé historii
obce se vystřídalo mnoho majitelů a mnoho šťastných i tragických
událostí.
Také Horní a Dolní Černošice byly odnepaměti zbožím kněžským. Při založení Ostrovského kláštera je Boleslav II. daroval tomuto klášteru. V roce 1270 je Přemysl Otakar II. připojil ke svému
loveckému zámečku na Zbraslavi a v roce 1340 je Václav II. daroval nově založenému zbraslavskému Cisterciáckému klášteru. Tvrz
a dvůr na Bluku (dnes elektrárna nad jezem) patřila karlštejnskému purkrabství.
Zeman z tvrze měl za povinnost pohostit u vrážské lípy krále Karla IV., když jel
na Karlštejn. Řeka Mže, jak se původně jmenovala Berounka, tekla od Kazína
přímo ke Zbraslavi a pod zámkem se vlévala do Vltavy. Až po povodni v roce
1799 dostalo koryto řeky podobu, jakou známe dnes.
Původní panství byly Horní (Hořejší, Větší) Mokropsy, kde byl kostel, fara,
škola, hřbitov (ten byl v Dolních Mokropsech zřízen až v r. 1870), a tak, když
byla povodeň, musel nebožtík počkat, až opadne voda. Také rychtáři byli dosazováni z Horních Mokropes. V jedné písemnosti z roku 1364 je zmínka, že mlýn
byl znovu postaven, musel tu tedy být již dříve. Obec ale rostla pomalu, v roce
1653 zde bylo 5 rolníků a 15 domkářů.
Bouřlivý stavební ruch a s tím spojený vznik řemeslnických dílen nastal po
roce 1861, kdy začala stavba železnice, která měla být základem trati Praha,
Cheb, Norimberk, Paříž a měla pokračovat až do Holandska. Nejdříve byla trať
jednokolejná. Když se začalo se stavbou mokropeského mostu přes Berounku, měly být základy mostních pilířů rozšířené, aby vedle železničního mostu
byl i most silniční. Ale páni konšelé obou mokropeských obcí usoudili, že by to
stálo moc peněz, a tak k silničnímu přemostění nedošlo. Nikoho z nich ani ve
snu nenapadlo, jaké to bude mít následky pro jejich vnuky.

bude jmenovat, bylo jasné – Černošice. Podle usnesení z té
doby tomu nemohlo být jinak, protože mokropeská silnice byla
dojezdová, končila v řece, stejně jako v Horních Mokropsech.
A tak šetrností jejich předků zanikly Horní i Dolní Mokropsy
a jsou Černošice a Všenory.
Město potřebovalo znak
A nastal další problém, město nemá městský znak. První
pokus o jeho vytvoření je z roku 1973, ale podle přísných heraldických pravidel žádný návrh neprošel. Znaky schvalovala
odborná komise pro otázky znaků měst při Archivní správě ministerstva vnitra, a také poradní orgán, který návrhy posuzuje
z odborného heraldického hlediska, a to je přísné: motiv musí
být zjednodušený, použitelných barev a kovů je 6: červená, modrá, černá, zelená, zlato a stříbro a musí být čitelný i při zmenšení. Černošice a Dobřichovice
neuspěly. Znak získaly v roce 1968, krátce po svém povýšení na město, Řevnice a 23. 9. 1971 Radotín.
Ale Černošice to nevzdaly. Jednotlivé části města se označovaly: Černošice
– Černošice I, Mokropsy – Černošice II, Vráž III, a tak nebylo daleko od myšlenky na jetelový lístek pod brdskými kopci. Usnesením č. 926 udělilo předsednictvo České národní rady na své 93. schůzi dne 7. 5. 1992 právo užívat
znak a prapor některým městům a obcím České republiky.
Městu Černošice bylo uděleno právo užívat znak a prapor – popis znaku:
zlatomodře polcený štít se zaoblenou patou, ve zlatém poli je zelený jetelový
trojlístek se stonkem. Rozhodnutí podepsala paní Dagmar Burešová, předsedkyně ČNR, a pan Ant. Hrazdíra, ověřovatel předsednictva ČNR, tím bylo
rozhodnutí stvrzeno a Černošice se staly městem se vším, co k němu patří.
Starostou města byl pan Jiří Pergl.
Milena Křížová

inzerce

Sloučení obcí
Léta běžela, do historie zapadla první světová válka, habsburská monarchie,
hospodářská krize 30. let, hitlerovská samovláda a přišla léta padesátá a moci
se ujali komunisté. Jedním z jejich „vynálezů“ bylo spojování samostatných
obcí a vesnic v městské celky. Tak se stalo i u nás. Dolní Mokropsy s Vráží, která byla jejich součástí, a menší Černošice, se spojily v jedno město. I to, jak se
23
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

1. 2.
7. 2.
9. 2.
9. 2.
10. 2.
12. 2.
12. 2.
17. 2.
17. 2.
1. 3.
3. 3.
7. 3.
16. 3.

California’s Jazz/Blues virtuoso duo – koncert
Ruce, tleskejte masopustu! – benefiční akce
charitativního projektu ČT, pořádá ZŠ Černošice
25. Mokropeský masopust
Acoustic Noise Band – vystoupení v rámci
masopustní veselice
Beseda a autogramiáda Věry Čáslavské
Josef Hlávka, pocta velkému architektovi
– audiovizuální přednáška
Depersonalizace – porucha sebeprožívání
– přednáška
Detektiv Lupa – divadelní představení pro děti
Dvojkoncert Vladimíra Merty a Vladimíra Čápa
Will Bernard trio – koncert
Král Šašek – divadelní představení pro děti
Zasedání zastupitelstva
2. ročník pochodu Turbanské Černošice

20.30, Club Kino
16.30, hala u ZŠ Černošice-Mokropsy
14.00, u hasičárny
23.00, restaurace U Králů
v Mokropsech
18.00, Club Kino
17.30, sál ZUŠ
(Střední 403)
19.00, Dům s pečovatelskou službou
(Vrážská 1805)
16.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.30, Club Kino
16.00, Club Kino
19.00, Club Kino

v okolí
4.–27. 2. Malý Tibet – výstava fotografií
16. 3.

IX. benefiční ples Náruče 2013

vernisáž 12. 2. v 19 h,
Modrý domeček v Řevnicích
20.00, Sport centrum Liďák v Řevnicích

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BROWN, Graham: Černé slunce – napínavé pokračování dobrodružného thrilleru Černý déšť;
CLARK, Mary Higgins: Za bílého dne – detektivní
román;
COOK, Robin: Pojistka smrti – román z lékařského
prostředí;
FORMANOVÁ, Martina: Snědla dětem sladkosti –
autorka vtipně přibližuje čtenáři nejen svou každodenní realitu – přesazení do odlišné země a kultury, uvykání venkovu, výchovu dospívajících dvojčat, ale dokáže
humorně reflektovat i vážnější životní okamžiky;
HALÍK, Tomáš: Chci, abys byl – audiokniha. Po autorových knihách o víře a naději je hlavním tématem
této knihy láska;
HEJKALOVÁ, Markéta: Andělé dne a noci – román, který začíná jako psychologická próza, se záhy
změní v napínavý politický thriller;
HØEG, Peter: Děti chovatelů slonů – autor bestselleru Cit slečny Smily pro sníh, se vrací v plné síle
a opět nechává vyniknout své charakteristické znaky
– neotřelý jazyk, podněty k přemýšlení, osvěžující humor a strhující děj;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Poslední tango s Carmen
– román pro ženy;
JONNASON, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel – duchaplný, inteligentní i zábavný
román, jehož hrdina vykazuje přímo cimrmanovské
rysy. Švédsky vyšel poprvé na podzim 2009 a skoro
okamžitě se stal čtenářským hitem a byl přeložen do
desítek jazyků;
KANTŮRKOVÁ, Eva: Řekni mi, kdo jsi – další próza
Evy Kantůrkové je autorčinou knihou zásadní. Spojuje v sobě podnětné úvahy o české literatuře, kultuře,
politice, dějinách a národním charakteru, působivé
osobní vzpomínky na vlastní bohatý život;
KROUPA, Michael: Mělké sibiřské hroby – unikátní
příběh z druhé světové války. Syrové vyprávění muže
z chudé polské rodiny, který prožije válku v nelidském
systému stalinského Ruska, plného brutality;
McKENZIE, Catherine: Zapomenutá – psychologický román;
PAMUK, Orhan: Muzeum nevinnosti – milostný román
se odehrává v Turecku v 70. letech minulého století;
REINEROVÁ, Lenka: Adiós, Španělsko – příběhy
této knihy jsou inspirovány skutečnými zážitky česko24

slovenských interbrigadistů, kteří bojovali ve španělské občanské válce;
URBAN, Miloš: Praga piccola – historie jedné rodiny, jednoho města a jedné továrny z doby konce
Rakouska – Uherska a ve slavném dvacetiletí Československé republiky;
ŽÁK, David Jan: Návrat Krále Šumavy – životopisný román o nepolapitelném převaděči, který se stal
předobrazem Krále Šumavy.
Naučná literatura:
Cesta ke štěstí ve strastiplném světě – Jeho Svatost dalajlama a jeho spolupracovník, americký psychiatr Howard C. Cutler, rozvíjejí v tomto svazku úvahy
na další témata patřící do široce pojaté série Cesta ke
štěstí. Rozebírají četné problémy, jimž musí čelit lidstvo, a ukazují, jak k nim přistupovat způsobem, který
nám pomůže při našem osobním pátrání po štěstí;
FABER, Adele: Sourozenci bez rivality – zažíváte
doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Tato
kniha vám pomůže, abyste své děti spravedlivě vychovávali a zabránili jejich věčným sporům, ale současně
z nich vychovali samostatné a sebevědomé osobnosti;
HORA-HOŘEJŠ, Petr: Toulky českou minulostí 6.
a 7. díl – knihy se zabývají obdobím českého národního obrození a obdobím od konce napoleonských
válek po vznik Rakouska – Uherska;
MORTON, Frederick: Rothschildové – portrét jedné dynastie;
PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika – zcela nově
koncipovaná učebnice soudobé pedagogiky, která
českému čtenáři v ucelené formě zpřístupňuje moderní teorii a praxi školního vzdělávání;
ŠMAHEL, František: Lucemburkové – syntetický
pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je
součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo „Přemyslovci“;
WARE, Bronnie: Čeho před smrtí nejvíce litujeme – příběhy lidí loučících se se životem se prolínají
s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní smysl
plného prožívání přítomnosti při stejně plném vědomí
vlastní konečnosti.
Pro děti a mládež:
GORDON, Roderick: Hlouběji do podzemí – fantasy literatura;

Jaký byl rok 2012
v městské knihovně
Konec starého roku a začátek nového nás každoročně nutí k bilancování. Co se nám povedlo,
a co ne. Pojďme se tedy ohlédnout za rokem
2012.
Na úvod pár čísel:
n knihovnu navštívilo 5.530 čtenářů
n výpůjček bylo16.791
n knižní fond jsme rozšířili o 571 nových titulů.
Nejvíce půjčovanými knihami jsou:
z beletrie pro dospělé:
n Nunn, Judy – Bouřlivá země
n Doherty, Paul – Rok kobry
n Clark, Mary Higgins – Tvrdohlavá sestřička;
z naučné literatury:
n Hnízdil, Jan – Mým marodům
n Khidayer, Emíre – Arabský svět – jiná planeta?
n Bednářová, Marta – Z pekla se neutíká;
u dětí jednoznačně zvítězily komiksy:
n Davis, J. – Garfield kilo ke kilu
n Goscinny, René – Asterix u Belgů
n Šmoulové – Šmoulí zima.
Jako každý rok jsme se zúčastnili celostátně
pořádaných akcí, jako je Březen měsíc čtenářů
a podzimní Týden knihoven. Děti se mohly zúčastnit stále oblíbenějších výtvarných soutěží
a vědomostních kvízů. Z grantu pořádaného
Moravskou zemskou knihovnou jsme obdrželi
zdarma knihy českých autorů.
Loňskou novinkou je zavedení donáškové
služby pro starší nebo zdravotně postižené čtenáře, pro které je hlavní překážkou v půjčování
knížek cesta do knihovny.
Během léta došlo k rekonstrukci jedné z místností knihovny, máme novou dřevěnou podlahu
a z grantu Středočeského kraje byly zakoupeny
nové vyšší regály.
Celý rok jsme se těšili z návštěv předškolních
a školních dětí. Proběhlo 2. kolo písmenkové
soutěže a přihlásilo se 18 prvňáčků. Doufáme,
že jim jejich nadšení pro knihy vydrží.
Kromě knih si u nás také můžete vypůjčit 18
titulů periodik.
Na závěr bych chtěla všem čtenářům poděkovat za jejich přízeň a popřát jim pohodový celý
rok 2013.
Irena Šilhánková, knihovnice
HERGÉ: Tintinova dobrodružství. Šperky madam
Castafiore – komiks;
LADA, Josef: Krásné české Vánoce – leporelo pro
nejmenší děti;
SIMON, Francesca: Darebák David a dinosauři –
knížka nabitá bizarními fakty a nahodilými maličkostmi
je dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět (i o spoustě věcí, které jste možná vůbec vědět
nechtěli) o dinosaurech – ve stylu Darebáka Davida,
který předkládá svůj originální pohled na neobvyklé
a zvláštní poznatky o pravěkých zvířatech;
ŠPLÍCHAL, Antonín: Byl jeden domeček – velké leporelo pro nejmenší se zábavnými úkoly, zaměřenými
hlavně na rozvoj logického myšlení a představivosti.
Knížky v angličtině:
DEAVER, Jeffery: Roadside crosses (v češtině
Kříže u cesty) – detektivka;
FRANCIS, Dick: Gamble (v češtině Hazard) – příběh z dostihového prostředí.

VSTUP: 120,- Kč 20:30
hod
Výtečné americké duo ve složení Bill Barrett a Ryan Donohue. Bill Barrett
je znám především jako hráč na foukací harmoniku ve skupině Hazmat Modine,
která s velkým úspěchem několikrát vystupovala i v Česku. Ryan Donohue – kytarista, basista a zpěvák z New Orleans, v tamním klubu House of Blues hrál
s takovými velikány, jako jsou Bo Diddley, Huey Lewis & The News, nebo
The Neville Brother.
Srdečně zve město Černošice

CALIFORNIA´S JAZZ / BLUES VIRTUOSO DUO

R

VSTUP: 180,- Kč / předprodej 150,- Kč

VSTUP: 50,- Kč

Více energie pro rok 2013 aneb bonusová RASTY dance party, určená
speciálně pro taneční parket Clubu Kino - to je POWER MIX TAPE 2013.

DJ RASTY - POWER MIX TAPE

Nefalšovaný bigbít, na který chodí spodních deset milionů lidí.
Snad poslední klasická tancovačková kapela na světě, která hraje pěkně
od podlahy dnes jako před třiceti lety.

BRUTUS

20:00
hod

20:30
hod

„Co je horší než šílenství? Šílený psychiatr!“ Dave Buznik je plachý dobrák,který
se kvůli jednomu incidentu v letadle dostane do kursu sebeovládání a jeho život
se převrátí naruby. Kurs vede psychiatr Buddy Rydell (Jack Nicholson), který se
později nastěhuje dokonce k němu domů a neustále na něho dohlíží ...

12.2. KURS SEBEOVLÁDÁNÍ USA / 2003 režie: P. Segal komedie VSTUP ZDARMA 20:00
hod
Filmový únor s Jackem Nicholsnem
út
Hrají: Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, Jonathan Loughran, Kurt Fuller, JaKINO nuary Jones, Lynne Thigpen, Kevin Nealon, Allen Covert, Lori Heuring ...

18:00
hod
- sedminásobné olympijské vítězky, čtyřnásobné mistryně světa, jedenáctináBESEDA sobné mistryně Evropy a čtyřnásobné Sportovkyně roku Československa.
Kniha Pavla Kosatíka “Život na Olympu” je autorizovaným životopisem, zachycujícím vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné
z nejvýznamnějších českých žen nové doby. Knihu o Věře Čáslavské “Život na
Olympu” si budete moci na místě zakoupit a Věrou Čáslavskou rovnou nechat
i na místě podepsat.
Srdečně zve město Černošice

DJ
VSTUP ZDARMA
10.2. VĚRA ČÁSLAVSKÁ - “ŽIVOT NA OLYMPU”
Město Černošice vás srdečně zve na BESEDU A AUTOGRAMIÁDU Věry Čáslavské
ne

LIVE
9.2.
so

8.2.
pá

LIVE

6.2.
st

RADŮZA S KAPELOU
VSTUP: 250,- Kč 20:00
hod
Písničkářka Radůza představí v rámci koncertního turné své nové album
Ocelový město. Hudba této oblíbené české zpěvačky vychází částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hudební i textařské
obraty. Řadí se tak k silné generaci alternativní scény devadesátých let, která
sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí.

Spisovatel Jack Torrance hledá klidné místo pro psaní svého nového románu,
a tak přijímá nabídku dělat správce odlehlého horského hotelu. Při úvodním pohovoru se dozvídá mimo jiné hrůznou historku o svém předchůdci, který zešílel
ze samoty a odloučení a zavraždil svou ženu a dvě dcery... Po příjezdu Jack ubytuje svou rodinu a začíná psát knihu. Brzy však zjišťuje, že samota uprostřed
hor je tísnivá a také on začíná postupně přicházet o rozum ...

VSTUP ZDARMA 20:00
5.2. OSVÍCENÍ USA / 1980 režie: S. Kubrick horror
hod
Filmový únor s Jackem Nicholsnem
út
Hrají: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson,
KINO Philip Stone, Joe Turkel, Tony Burton, Lia Beldam, Vivian Kubrick...

LIVE

1.2.
pá

O
ÚN

17:30
hod

16:00
hod

VSTUP: 150,- Kč, V PŘEDPRODEJI 140,- Kč

USA / 1975 režie: M. Forman drama

VSTUP ZDARMA

Výběr těch nejlepších receptů našich babiček a prababiček.
Podrobné menu naleznete na našem webu www.clubkino.cz či na našem facebooku.

STAROČESKÉ HODY 18.2. - 24.2.

tentokrát v námořnickém štýlu :-)

Registrujte se pro odběr programu a novinek na www.clubkino.cz

DJ

20:00
hod

20:30
hod
v loňském roce zcela nové uskupení s neotřelým názvem The Háro - klasické,
vlasů prosté rockové trio. Za bicími sedí Jirka Jelínek, známý to basák z Hudby
Praha, za kytaru bere Zdeněk Hrášek, kdysi člen jazzrockového Mahagonu, za
vydatného přispění baskytaristy Vladimíra Motýlka Savce z Visacího zámku. Nad
těmito borci se nese libozvučný chrapláček Ally Sudové, zpěvačky z Hudby
Praha. Z obsazení jest nad slunce jasné, že produkovaná hudba nemůže nést
jiný přídomek, než jazz-punk. Stojí to rozhodně za to!

23.2. DJ BUNDA + VÓĎA - NÁMOŘNICKÁ
VSTUP: 50,- Kč v masce zdarma
DJ Bunda a DJ Vóďa vás srdečně zvou na další tematickou taneční párty,
so

LIVE

20:00
hod

Srdečně zve město Černošice

Hrají: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Scatman Crothers, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Will Sampson, Vincent Schiavelli, Brad Dourif, Mimi Sarkisian ...
Když svobodomyslný malý podvodníček Randle P. McMurphy (Jack Nicholson)
přichází do státní psychiatrické nemocnice, jeho nakažlivý odpor k disciplíně
otřese rutinou celého zařízení. On je jednou stranou nastávající války. Uhlazená, chladně monstrózní sestra Ratchedová (Louise Fletcher) druhou. V sázce
je osud všech pacientů na oddělení. Tato elektrizující adaptace bestselleru Kena
Keseyho získala všech pět hlavních Oscarů za rok 1975: Nejlepší film (produkce
Saul Zaentz a Michael Douglas), herec (Nicholson), herečka (Fletcher), režisér
(Miloš Forman) a adaptovaný scénář (Lawrence Hauben a Bo Goldman). Divoký,
spalující film s vynikajícím hereckým obsazením.

Filmový únor s Jackem Nicholsnem

PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM

22.2. THE HÁRO + SWEET PAIN
VSTUP: 90,- Kč
Zkušení muzikanti z Visacího zámku, Mahagonu a Hudby Praha vytvořili
pá

19.2.
út
KINO

LIVE

19:00
hod
Čápa. Vladimír Merta patří mezi slavné písničkářské hvězdy z éry normalizace.
Společně s dalšími folkovými zpěváky např. Karlem Krylem, Jaroslavem Hutkou,
Vlastimilem Třešňákem se stal pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu.
V Čápových písních sice ještě tu a tam zaznívá jeho "trubadúrská minulost", ale
jeho písně jsou v textech i projevu emotivními šansony s prvky sebereflexe podepřené životní zkušeností.

17.2. VLADIMÍR MERTA A VLADIMÍR ČÁP
Město Černošice vás srdečně zve na dvojkoncert Vladimír Merty a Vladimíra
ne

a tajemná věž. Vydáme se do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného
DĚTSKÉ lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu
DIVADLO ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie?
Srdečně zve město Černošice

17.2. DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
VSTUP: 70,- Kč
ne
Zveme nejen naše nejmenší na výpravnou loutkovou pohádku Detektiv lupa

LIVE

19:30
hod

20:30
hod
Pozor, tentokrát zcela vyjímečně se prý nejedná o poslední vystoupení. Navíc
spolu s Vosáči vystoupí skupina Moped, která oznámila comeback v novém složení a zahrají nám jak své nové skladby, tak i nejznámější klasické pecky Mopedu. Takže je opravdu na co se těšit.

PLES
16.2. VOSÍ HNÍZDO + MOPED
VSTUP: 100,- Kč
Po delší odmlce přiletí „Vosáči“ opět do Clubu Kino Černošice.
so

a tanci hraje skupina Bosáci.

15.2. PLES HOROLEZCŮ
VSTUP: 222,- Kč
Hoďte se do gala! Již 2. ročník úspěšného plesu horolezců, k poslechu
pá

Připravili jsme pro Vás speciální valentýnské menu a celý večer při svíčkách doOSLAVA kreslí největší love songy. Navíc pro všechny zamilované je připravena i drobná
pozornost.
Rezervujte si včas Váš oblíbený stůl na 251 640 397 nebo clubkino@clubkino.cz.

VSTUP: ZDARMA - REZERVACE STOLŮ NUTNÁ !
14.2. SVATÝ VALENTÝN
čt
Nenechte si ujít atmosféru svátku všech zamilovaných v Clubu Kino.

inzerce
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