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Májové slavnosti plné tance a dobrého vína
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-- Loňské májové slavnosti se opravdu vydařily. --

Se začátkem května jsou neodmyslitelně spojeny májové slavnosti. Podle tradic připadalo stavění máje na předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, což bylo ve starém
kalendáři 1. května. V dnešní uspěchané době se však slavnosti obvykle přesouvají
na víkend.
Ty letošní se uskuteční v neděli 5. 5. od 14 hodin na Masopustním náměstí v Mokropsech.
Již podeváté se přitom zdejší májové slavnosti
konají v rámci poberounského folklorního festivalu Staročeské máje.
Těšit se můžete na bohatý program, mimo jiné
i „masivnější“ vystoupení místních dětí a také na
vynikající soubor Valašský Vojvoda s jeho vyhlá-

šenou cimbálovkou. Již tradičně slavnost ukončí
vystoupení černošického Pramínku.
K májovým slavnostem bezesporu patří také
dobré jídlo a pití. A tak už potřetí budou i festivalem plným gurmánských překvapení. Organizátoři pro vás letos připravili prezentaci a košt vín,
sýrů a pekařských výrobků.
Pavel Blaženín, Dana Jakešová

Program:
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU A PREZENTACE VÍN
14.00 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
14.50 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky,
hraje DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: slavnostní otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – KLÍČEK, Řevnice
15.50 – MODŘENEC, Praha
16.20 – VALAŠSKÝ VOJVODA, Kozlovice
17.00 – MIKEŠ, Říčany
17.30 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek
Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 18. 4. od 19.00 v Club Kinu.

Uzávěrka příštího čísla IL
je v pondělí 15. 4. v 10 hodin.

-- Bez máje se slavnosti neobejdou. --

Tradice stavění májí
Stavění máje – v předvečer 1. května se ještě
dnes vypravují chlapci do lesa, aby tu usekli co
nejvyšší stromek (myslivci a ochránci přírody
to asi nevidí rádi) a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček,
jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí
věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim
ji mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou
ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě
těchto obecních májí, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky – vyzdobené břízky – před domy svých dívek.
1. května nad ránem bylo také v některých
krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic.
Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým
očím zůstat utajeno, a bylo „veselo“.
Zdroj: www.ceske-tradice.cz
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Zateplení budovy základní školy v Komenského ulici
Město se již od roku 2010 snažilo získat dotaci v rámci OPŽP pro projekt
„Zateplení základní školy v Komenského ulici“, jejíž fasáda je v dezolátním
stavu. Budova je zařazena v průkazu energetické náročnosti do kategorie
„E“ – nehospodárná. Po prvním neúspěchu, kdy nám byla žádost zamítnuta, jsme to zkusili v roce 2011 znovu. Ke konci roku 2012 jsme se dozvěděli, že naše žádost byla akceptována.

Kdy se s opravou fasády začne?
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Poté budou
všechny podklady o výběrovém řízení vč. smlouvy s vybraným zhotovitelem předloženy Státnímu fondu životního prostředí, který Operační program Životní prostřední administruje. Po kontrole bude uzavřena smlouva
o dotaci. Realizace předmětných opatření bude zahájena v létě, počátkem
prázdninových měsíců.

Jaká opatření budou v budově ZŠ v Komenského ulici provedena?
Projekt předpokládá po provedení základního zateplovacího systému
zpětné provedení architektonických prvků na fasádě (podélné lisény,
bosáže na nároží, šambrány kolem oken) na hlavním a bočním průčelí.
Dominantní vstupní portál na hlavním průčelí bude štukatérsky opraven
a vchodové dveře budou repasovány. Dále bude provedeno zateplení
půdní vestavby. Původní dřevěná okna, která nebyla zahrnuta do výměny
prováděné v roce 2011, budou vyměněna za nová plastová s izolačním
dvojsklem.

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
FOTO: Petr Kubín

Jaké úspory se realizací zateplení dosáhne?
Záměrem je docílit úspory provozních nákladů spojených s vytápěním
objektu. Topným médiem je v budově ZŠ v Komenského ulici elektřina –
zdrojem tepla jsou akumulační kamna. Stávající roční spotřeba elektřiny
činí 110 MWh, což je 370.300 Kč. Roční úspora by mohla činit až 1/2
současných nákladů.
Kolik to bude město stát?
Přiznaná výše dotace je dle registračního listu ve výši 1.721.719 Kč.
Podíl města na dotaci ve výši 10 % způsobilých výdajů činí 191.303 Kč
a předpokládaná výše nezpůsobilých výdajů činí 949.200 Kč. Celkový podíl města, který bude hrazen z rozpočtu investičního fondu základní školy,
tedy činí 1.140.503 Kč. Můžeme doufat, že se v rámci výběrového řízení
na zhotovitele tato částka o něco sníží.

Zvýšená kriminalita
Upozorňujeme občany na nárůst kriminality v Černošicích. Za několik posledních měsíců se množí případy
zejména krádeží a vloupání. Buďte obezřetní a pozorní, nedávejte zlodějům příležitost! Cenné věci v autech
před domem, nezamčené kolny a garáže s nářadím, to
vše je pro zloděje velkým lákadlem.
Některým případům se daří zabránit díky včasnému
ohlášení podezřelých osob. Buďte všímaví a nebojte se zavolat městskou policii na čísla 724 060 620,
605 255 450. Nebo Policii ČR, služebnu v Řevnicích
na čísla 974 882 740, 602 750 902, chráníte majetek
nás všech. Škoda jde velice snadno do desítek tisíc,
pojďme si je ušetřit.
Daniela Göttelová, místostarostka
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-- Po zateplení by mohla škola za topení ušetřit
až polovinu současných nákladů. --

Zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy
Co je to průkaz energetické náročnosti budovy?
Průkaz energetické náročnosti budovy (PEN) je dokument obsahující mnoho
údajů o užití energie v budově, tepelně
technických vlastnostech stavebních
konstrukcí, celkové energetické náročnosti, roční spotřebě energie na vytápění,
chlazení, větrání, osvětlení a také doporučená opatření pro snížení energetické
náročnosti. Dále obsahuje grafickou část
s barevnou stupnicí klasifikačních tříd
A až G.
Kdo má povinnost opatřit si průkaz
energetické náročnosti budovy?
Podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií město musí nechat zpracovat PEN u všech svých budov
s tzv. energeticky vztažnou plochou nad
500 m2. Tato povinnost se týká např. budov základní školy Černošice-Mokropsy,
mateřské školy v Karlické ulici a objektu
DPS. Pro budovu ZŠ v Komenského ulici
je PEN již zpracován.
Co dělat, když budova nesplňuje kritéria energetické náročnosti?
Pokud je ve zpracovaném PEN budova zařazena do kategorie D, E, F nebo

G, musí její vlastník provést opatření ke
snížení energetické náročnosti. Za tímto
účelem si musí nechat zpracovat energetický audit, který navrhne konkrétní opatření. Na základě auditu se musí zpracovat
projektová dokumentace na realizaci stavebních opatření.
Existují dotační tituly, z nichž je možné financovat opatření pro snížení
energetické náročnosti budov?
V současné době se chystá vyhlášení
dotační výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) spadajícího
pod Ministerstvo životního prostředí, kde
je možné požádat o dotaci na snížení
spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budovy – zateplením obvodových plášťů,
střešních konstrukcí a výměnou oken
a dveří. Podle dosavadních informací by
měl být podíl dotace až 90 % tzv. způsobilých výdajů projektu. Aby město mohlo
podat žádost o dotaci, musí mít nejprve
vypracovány všechny potřebné dokumenty – průkaz energetické náročnosti,
energetický audit, projektovou dokumentaci a potřebná stanoviska a povolení.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku
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Několika větami...
• Státní podnik Povodí Vltavy vyhlásil zakázku
za 125 mil. Kč na rekonstrukci černošického jezu včetně výstavby tzv. rybího přechodu
a lodní propusti pro vodáky; měla by začít ještě
letos a skončit do roku 2015.

-- Tuto techniku si lze pronajmout. --

Pronájem techniky
Ostříhali jste stromy a větve byste si rádi naštěpkovali? Nebo potřebujete odvézt větší množství odpadu ze zahrady? Potřebnou mechanizaci si můžete
pronajmout od technických služeb města.
V případě zájmu o zapůjčení techniky je třeba
kontaktovat vedení odboru technických služeb
a v předstihu nejméně dvou dnů si domluvit datum
a hodinu přistavení stroje a rozsah požadovaných
služeb. Také je potřeba před zapůjčením techniky
sepsat závaznou objednávku, která bude součástí
fakturace. Všechny stroje a jejich služby jsou zapůjčovány včetně obsluhy.
Technické služby upozorňují, že si nelze najímat
jednotlivé pracovníky odboru, například na údržbu
soukromých zahrad, nemovitostí apod.
Z důvodů navýšení DPH rada města dne 4. 2.
2013 usn. č. R/73/36/2013 schválila nový ceník služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Renáta Petelíková, technické služby
Avia
Bobcat
Válec
Plošina
Multikára
Caterpillar
Traktor
Zametač
Traktor s cepákem
Štěpkovač
Kontejner na větve – štěpkování
Avia
Plošina
Multikára
Fumo
Pracovník TS
Pracovník TS s mechanizací*
Zapůjčení vysoušečů

Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/h
Kč/h
Kč/den

720
900
780
620
360
980
980
1 620
980
1 500
1 130
34
30
30
30
320
380
12

* motorová pila, křovinořez, plotostřih
Mth = cena za motohodinu

Kontejnery
na textil
Vyřadili jste staré oblečení či třeba lůžkoviny? Nevyhazujte je, jiným se ještě mohou
hodit. Nově je můžete odložit do kontejnerů
na obnošený textil, které jsou od února natrvalo v Černošicích umístěny. Jeden najdete
v Topolské ulici před areálem technických
služeb a druhý ve Vrážské ulici před Domem
s pečovatelskou službou.
Dana Jakešová

• Rada města schválila zřízení nového systému dopravních směrovek pro propagaci místních obchodů a provozoven; současně s tím
přijala nařízení omezující (od 1. 1. 2014) reklamu, která s místními provozovnami nesouvisí,
a regulující velikost a počet všech reklam po
městě.
• Městská policie přímo na místě dopadla dva
lumpy, kteří se pokusili vykrást prodejnu potravin U Vávrů.
• Město podalo již několik trestních oznámení
souvisejících s dřívější činností odboru dopravy; poté, co byl loni po několika výtkách odvolán jeho vedoucí, který tam nastoupil za minulého vedení, začala se potvrzovat dlouhodobá
podezření.
• Rada Středočeského kraje vybrala krajské
komunikace k rekonstrukci v roce 2013 s použitím posledních prostředků z evropského fondu ROP; naše II/115 mezi nimi není, nicméně
kraj slibuje, že se na ni stále může dostat díky
předpokládaným úsporám ve výběrových řízeních.
• Pouze obyvatelé Jedlové ulice a krátké slepé odbočky z Berounské ulice využili možnosti
zajistit urychlenou rekonstrukci své ulice spolufinancováním z vlastních zdrojů.
• Zastupitelstvo napodruhé už schválilo přijetí
dotace 1,7 mil. Kč na zateplení fasády školy
v Komenského ulici; odbor investic začal připravovat podklady pro žádost o dotaci na zateplení i dalších veřejných budov (škola, školka, DPS) – již brzy to bude povinné ze zákona.

• Rada vybrala projektanta pro zpracování studie rekonstrukce domečku na zahradě základní
umělecké školy, který dříve sloužil pro bydlení,
ale nyní již bude k dispozici pro výuku.
• Organizátoři farmářských trhů požádali město o pomoc při zajištění náhradního prostoru
místo již nevyhovujícího parkoviště před vyhořelým a od elektřiny odpojeným hotelem Kazín.
• V Club Kinu zahráli špičkoví Hundred Seventy Split.
• Zastupitelstvo města rozdělilo 500 tis. Kč
na grantech pro děti, mládež a sport, 330 tis.
Kč na projekty v oblasti kultury a 20 tis. Kč na
sociální činnost; v první skupině dostali nejvíce
hokejisté (SK Černošice) a sokolové, ve druhé
Club Kino a Jazz Festival.
• Město získalo bezplatně pozemky pod ulicemi Zd. Lhoty, Husova, Topolská a Šeříková.
• Architekti z Jestico + Whiles a Qarta každý
celé dopoledne s vedoucími odborů, tajemníkem, starostou, velitelem policie a manažery
České pošty hledali ideální řešení rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských. Na zastupitelstvu 18. dubna budou představeny oba upravené návrhy a nejpozději 30. května by mělo
padnout rozhodnutí o vítězi; zasedání jsou samozřejmě přístupná nejširší veřejnosti.
• Na úřad dorazili kontroloři z ROPu, z finančního úřadu a z krajského úřadu.
• Město Černošice uspělo s žádostí o dotaci
ve výši cca 0,5 mil. Kč na vybavení kulturněspolečenského sálu v Centru Vráž, který bude
otevřen letos na konci léta. Jedná se o podporu
z evropských fondů rozdělovaných skrze MAS
Karlštejnsko. Úspěšný byl také SK Černošice,
který dostane dotaci na stavební úpravy vnitřních prostor zimního stadionu.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

• Zatím neoficiálně jsme požádali Českou spořitelnu, aby našla způsob, jak pro naše město
zřídit transparentní účet.
• Podobně jako před dvěma roky na cestičku
přes pole pod školou, nyní jsme uzavřeli smlouvu o pěší cestě přes soukromý pozemek poblíž
školky na Vápenici, aby tuto zkratku mohli pracovníci technických služeb trochu zkultivovat
pro pohodlnější užívání. Majiteli děkujeme.

Aukce elektřiny a plynu pro občany města
Připravujeme možnost společného nákupu elektřiny a plynu pro občany Černošic
formou elektronické aukce. Společným postupem zvýší malí zákazníci svoji kupní sílu
a mohou dosáhnout výrazných úspor. Město
ve spolupráci s odborným partnerem zajistí
veškerou administrativu, pro občany je záruka, že ke změně dodavatele dojde jen při
dosažení úspor.
V Říčanech se pod patronací města
spojilo 452 domácností s celkovou spotřebou plynu a elektřiny v hodnotě 27 mi-

lionů korun ročně a v aukci si vysoutěžily
celkem 7 milionů Kč úspor – na plynu
30 % a na elektřině 17 % proti dosavadním průměrným cenám.
Pokud máte o tuto možnost zájem, očekávejte další informace v květnovém čísle IL
a na webu. Zapojení bude možné jen v případě, že nebudete mít uzavřenou závaznou
dlouhodobou smlouvu s některým dodavatelem bez možnosti výpovědi.
Filip Kořínek

5

z radnice

Rekonstrukce místních komunikací – II. etapa
I letos se mnozí obyvatelé našeho města dočkají nové komunikace před svým obydlím. Záměr rekonstrukce dalších místních
komunikací je hrazen z úvěru spláceného ze zvýšeného výnosu daně z nemovitosti, jako tomu bylo v předešlém roce.
Co se oproti roku 2012 změnilo?
První změnou je načasování celého záměru. V předešlém roce se zhotovitel
vybíral v dubnu – v době, kdy celá republika soutěžila jako o závod, neboť se
zpřísňovala právní úprava pro zadávání veřejných zakázek. Letos se vše podařilo připravit tak, že veřejná zakázka byla zveřejněna již v lednu. Zájem o zakázku
byl nesrovnatelný s loňským rokem. Letos podalo své nabídky 13 stavebních
firem, v roce 2012 jich bylo jen 5. Po provedeném hodnocení postoupilo 12
firem do druhého kola, kterým byla elektronická aukce.
Vítězná cena zhotovitele pro rekonstrukci komunikací je o 36 % nižší
I rozdíl v úspoře dosažené ve výběrovém řízení byl letos o poznání lepší.
V loňském roce to bylo 14 %, v tom letošním 36 %. Dle „projektantských“ rozpočtů byla předpokládaná cena zakázky 25.699.263,12 Kč bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu ve své tištěné nabídce deklarovala společnost SWIETELSKY Stavební, s. r. o., a to 16.900.307,96 Kč. Na této ceně tedy startovala
elektronická aukce. Žádné velké drama se při aukci vzhledem k již tak nízké
vstupní ceně z tištěné nabídky nekonalo. Vítězem se nakonec stala společnost
EKOSTAVBY Louny, s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 16.800.000 Kč bez
DPH.
Úspora 53 % na rekonstrukci vodovodu a dešťové kanalizace v Pardubické ulici
V další veřejné zakázce byl vybírán zhotovitel nového vodovodu ve Školní
ulici v úseku od Střední po Berounskou a v celé Pardubické ulici a dešťové kanalizace v Pardubické ulici a přes pole pod školou až do ulice K Lesíku. V této
zakázce město nevybíralo zhotovitele elektronickou aukcí, ale formou obálkové nabídky, neboť podle dosavadních zkušeností jsme tak u inženýrských sítí
dosáhli lepšího výsledku. To se nakonec potvrdilo po otevření všech nabídek.
Výsledek všechny ohromil! Ze 17 nabídek byla nejvýhodnější ta, kterou podala
společnost Stavitelství Řehoř, s. r. o. – 3.175.872,62 Kč bez DPH, když cena
rozpočtová byla 6.708.280 Kč. Úspora v této veřejné zakázce tak činí neuvěřitelných 53 %!
Jakých ulic se bude letošní záměr týkat a kdy se začne?
V letošním roce bude opravovaných ulic méně než v tom loňském, kdy se
podařilo získat mimořádnou dotaci ve výši 10 mil. Kč od Ministerstva financí
ČR. Na rozdíl od loňského roku však přibydou i nové chodníky. Rekonstrukce
komunikací bude zahájena po velikonočních svátcích. V tabulce níže je uveden
seznam ulic a chodníků s orientačním harmonogramem zahájení a dokončení
jejich výstavby. Všechny projekty k rekonstrukci ulic jsou od listopadu loňského
roku k dispozici na webových stránkách města: http://www.mestocernosice.
cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/.
číslo
Název ulice
Předpokládané (orientační) termíny
zahájení
dokončení
dle pd
SO 1 ulice V MÝTĚ
25. 3.
1. 7.
SO 2 ulice JIČÍNSKÁ
9. 9.
30. 11.
SO 3 ulice JIŽNÍ
8. 4.
10. 6.
SO 4 ulice TÁBORSKÁ
24. 6.
30. 9.
SO 5 ulice CHEBSKÁ
24. 6.
30. 9.
SO 6 ulice POD VIŠŇOVKOU
22. 7.
30. 11.
SO 6a vodovod POD VIŠŇOVKOU
17. 6.
22. 7.
SO 7 ulice PARDUBICKÁ
1. 7.
30. 9.
SO 7a vodovod PARDUBICKÁ a ŠKOLNÍ
2. 4.
1. 7.
SO 7b dešťová kanalizace PARDUBICKÁ
15. 4.
1. 7.
SO 8 ulice ERBENOVA
22. 4.
8. 7.
SO 10 chodník ve VRÁŽSKÉ
15. 4.
3. 6.
SO 11 chodník v křižovatce Dr. JANSKÉHO 1. 7.
10. 8.
x K LESÍKU
SO 12 chodník v KLADENSKÉ
15. 10.
20. 11.
Na koho se obrátit s dotazy?
V případě, že budete v souvislosti s rekonstrukcí komunikace před Vaším
domem mít otázky, můžete se obrátit na technický dozor investora (TDI) nebo
přímo na stavbyvedoucího firmy EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Jméno osoby vy-

konávající funkci TDI ve vaší ulici se dozvíte jednak průběžně na webových
stránkách města, a rovněž z dopisu, který bude distribuován všem občanům
před zahájením rekonstrukce. V dopisu naleznete i informace o svozových místech komunálního odpadu a bioodpadu v době rekonstrukce. Níže uvádíme
kontakty pro první polovinu výstavby.
Technický dozor investora pro ulice Jižní, Erbenova a chodník Vrážská, jejichž výstavba bude zahájena v průběhu dubna, vykonává společnost AKCENT,
spol. s r. o., Ing. Jaroslav Borák, tel. 777 676 842, e-mail: borak@akcentpraha.cz.
Technický dozor investora v ulici V Mýtě a při stavbě vodovodu a dešťové
kanalizace v ulici Pardubická, jejichž výstavba bude zahájena na přelomu března a dubna, vykonává Ing. Tomáš Melichar, tel. 602 236 001, e-mail: tomas.
melichar@mestocernosice.cz.
Technický dozor investora v ulici Táborská, Chebská a chodníku v křižovatce
ulic K Lesíku a Dr. Janského, jejichž výstavba je plánována od června, bude vykonávat Petr Špaček, tel. 775 551 634, e-mail: petr.spacek@mbox.trilog.cz.
Stavbyvedoucí spol. EKOSTAVBY Louny, s. r. o.: Ing. Roman Moravec, tel.
739 348 667, e-mail: moravec@ekostavbylouny.cz.
Stavbyvedoucí Stavitelství Řehoř, s. r. o. (vodovod a dešťová kanalizace Pardubická): Ladislav Píša, tel. 605 267 696.
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti ve všech ulicích:
společnost DOMSTAV, s. r. o., Petr Nápravník, tel: 603 209 409, e-mail:
p.napravnik@volny.cz.

Nové veřejné osvětlení
v ulicích Vrážská,
Dr. Janského a K Lesíku
V průběhu února a března letošního roku se uskutečnilo
i výběrové řízení pro zhotovení nového veřejného osvětlení
v některých ulicích našeho města.
Osvětlení přechodů pro chodce u nového chodníku v křižovatce ulic
K Lesíku a Dr. Janského
První veřejná zakázka souvisí s výstavbou nového chodníku v křižovatce
ulic Zdeňka Lhoty – Dr. Janského – K Lesíku, kudy chodí denně mnoho
dětí do školy a mnoho občanů k vlakové zastávce. S výstavbou chodníku se
začne v dubnu. Její výstavbě bude předcházet pokládka kabelového vedení a výstavba stožárů pro osvětlení tří nových přechodů pro chodce. Veřejnou zakázku na osvětlení přechodů získala společnost Jiří Majer – Elektro,
která podala nejvýhodnější nabídku v ceně 223.794 Kč vč. DPH.
Nové veřejné osvětlení v ulici Dr. Janského
Druhou letošní zakázkou týkající se veřejného osvětlení bylo provedení
nového zemního vedení a umístění pozinkovaných stožárů se svítidly v ulici
Dr. Janského v úseku Lermontova – Vrážská. K realizaci jsme museli přistoupit vzhledem k investiční akci ČEZ Distribuce, která v tomto úseku ruší
vrchní vedení elektrické soustavy a nahrazuje ho zemním. Veřejné osvětlení
nebylo možné ponechat na stávajících nevyhovujících sloupech, které jsou
umístěny na soukromých pozemcích. Nové osvětlení bude provedeno na
ocelových stožárech výšky 8,0 m s výložníky. Nejvýhodnější nabídku v částce 223.729 Kč podala společnost Maděra a Šípek, spol. s r. o.
Nové veřejné osvětlení v ulici Vrážská
Třetí letošní zakázka se týká nového osvětlení podél chodníku od klubu
Ferenc Futurista k Riegrově ulici. V tomto úseku bude letos provedena rekonstrukce starého chodníku. Dosavadní veřejné osvětlení je tvořeno vrchním vedením na starých dřevěných sloupech. Před zahájením rekonstrukce chodníku je proto nutné zhotovit nové veřejné osvětlení, které se bude
skládat ze zemního vedení a ocelových 8,0 m vysokých stožárů s výložníky.
Předmětem této zakázky je i propojení osvětlení s novým zapínacím bodem
v ulici Střední, což si vyžádá provedení třech protlaků pod ulicí Vrážská
i Riegrova tak, aby nedošlo k rozkopání těchto frekventovaných komunikací. V této veřejné zakázce předložila nejvýhodnější nabídku společnost
RAISA, s. r. o. – 282.110,51 Kč.
stránku připravil Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
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Nové vjezdy

FOTO: Petr Kubín

Vzhledem ke zkušenostem v loňském roce jsme
připravili systémové řešení pro občany, kteří by
současně s rekonstrukcí komunikace měli zájem o provedení zpevněného vjezdu či vchodu
na svůj pozemek. Chtěli bychom tímto předejít
častým dohadům, komu se vjezd udělá, komu
ne, kdo to zaplatí a proč.
Hlavní zásady:
1. Vjezd na pozemek je zpevněný (zámkovou
dlažbou, asfaltem, betonem apod.) a v souvislosti s rekonstrukcí komunikace je nutná
jeho úprava (výškové či směrové napojení je
odlišné). V tomto případě vjezd opraví město
na své náklady. Nebude-li jeho úprava účelná, provede město nové zpevnění vjezdu.
2. Vjezd na pozemek není zpevněný. Město
provede v souvislosti s rekonstrukcí komunikace úpravu takového vjezdu asfaltovým
recyklátem. V případě, že budou mít občané
zájem o stavbu nového zpevněného vjezdu či
vchodu na svůj pozemek, mohou si tyto práce
u stavební firmy za výhodnou cenu objednat.
Náklady na realizaci zpevnění vjezdu pak nesou sami občané.
Jak a kdy objednat provedení nového vjezdu či vchodu?
Požadavek na provedení zpevnění vjezdu či
vchodu na pozemek v ulici, která se bude rekonstruovat, je potřeba sdělit odboru investic
a správy majetku nejpozději před zahájením
rekonstrukce komunikace. Později přijaté požadavky již nemusí být akceptovány. Forma sdělení
může být jen telefonická či e-mailová, pokud nebudete zároveň potřebovat pomoci s vyplněním
objednávky či stanovením ceny. Budete-li se
potřebovat poradit, dostavte se včas před zahájením rekonstrukce na odbor investic.
Objednávku si můžete vyplnit sami a rovněž si
vypočítat, kolik Vás bude zpevnění vjezdu stát.
Vzor objednávky pro tyto stavební práce je k dispozici na webových stránkách města http://
www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/
strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/
nebo k vyzvednutí u pracovníků odboru investic
a správy majetku. Do objednávky stačí vyplnit

-- Nový vjezd si můžete nechat udělat za výhodnou cenu ze zámkové dlažby. --

identifikační údaje objednávajícího a přibližnou
cenu, kterou si jednoduše sami spočítáte, jak je
podrobněji uvedeno níže.
Jak zjistím, kolik mě bude zpevnění vjezdu
či vchodu stát?
Se stavební firmou jsme se domluvili, že
v případě zájmu občanů o provedení vjezdu
či vchodu na pozemky si bude za tyto činnosti účtovat jednotkové ceny, za které provádí
rekonstrukce komunikací pro město, tedy
ceny o 36 % nižší než rozpočtové. Pro tento
účel jsme zpracovali modelové výkazy výměr,
a to ve dvou variantách. Cenu zjistíte jednoduše, postačí zadat jen délku a šířku vjezdu,
který má být zpevněn a v druhé variantě i délku
obrubníků tam, kde budou potřeba. Po zadání se pomocí předdefinovaných vzorců vyplní
všechny položkové ceny za jednotlivé činnosti
a výsledná cena. Výkazy výměr jsou k dispozici
rovněž na webových stránkách města http://
www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/
strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/. V případě, že nemáte přístup k internetu
nebo chcete pomoci s určením ceny, dostavte
se na odbor investic, kde Vám rádi pomůžeme.

Zbavte se nepotřebných věcí
Městský úřad Černošice již tradičně organizuje H U M A N I T Á R N Í
SBÍRKU
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov,
které poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. (Více na www.diakoniebroumov.
org)
Co můžete přinést: oblečení; lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; látky
(minimálně 1 m2); domácí potřeby – nádobí
bílé i černé, skleničky – nepoškozené (prosíme zabalit do papírů, aby nedošlo k poškození); přikrývky, polštáře a deky; obuv
(nepoškozenou a spárovanou, svázanou

tkaničkami nebo gumičkami). Věci prosím
zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily.
Co vzít nemůžeme: ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek, jízdní
kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí; znečištěný a vlhký textil.
Sbírka proběhne: 10. 5. od 15 do 18 h
v zasedací místnosti v budově Městského
úřadu, Riegrova 1209 a 11. 5. od 8 do
14 h v Domě s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Milena Paříková, členka rady města

Formuláře výkazů výměr vychází ze skutečnosti, že v místě vjezdu v současné době žádné
zpevnění není. V případě, že s realizací vjezdu
budou spojené ještě další specifické činnosti
(např. bude nutné odstranit betonové konstrukce, upravit odvodnění apod.), cenu za realizaci
stanoví po dohodě stavební firma.
Pro představu uvádíme přibližnou cenu za
1 m2 zpevnění vjezdu – 718 Kč bez DPH. Stavba standardního vjezdu s parametry: 3 m délka,
2 m šířka a 2 m obrubníků vychází jinak dle jednotkových cen na 4.395,37 Kč vč. DPH.
Jak objednávku stavební firmě doručit?
Objednávku společně s vyplněným výkazem
výměr je možné předat před zahájením rekonstrukce pracovníkům odboru investic a správy
majetku, kteří ji doručí provádějící firmě, nebo přímo stavbyvedoucímu. Podmínkou realizace zpevnění vjezdu za výše uvedených podmínek je úhrada za provedené práce v předstihu. Město, které
má s firmou EKOSTAVBY Louny, s. r. o., smlouvu
na provedení rekonstrukce místních komunikací,
bude při řádném objednání a zaplacení realizace
nového vjezdu jeho provedení garantovat.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Svoz bioodpadu
Od 6. března 2013 až do 11. prosince
2013 probíhá opět každou středu svoz bioodpadu.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně
označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660, Černošice, a to:
• pondělí a středa 7.00–17.00
• sobota 8.00–12.00
Bližší informace na tel.: 251 641 183
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb
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Z 73. jednání Rady města Černošice ze dne 4. 2. 2013
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8;
• souhlasí 1. při zadání veřejné zakázky s postupem
dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání
veřejných zakázek; 2. se zadáním veřejné zakázky
na tisk stvrzenek za zaplacení správního poplatku
Státní tiskárně cenin, s. p. za cenu 104.091 Kč
a schvaluje rozpočtové opatření č. 10;
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence dle žádosti ředitele základní školy v celkové hodnotě 515.
819,70 Kč;
• souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z evidence
MŠ Karlická v celkové výši 73.865,75 Kč na základě provedené inventury;
• bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených vedoucí FO v rámci
jejího pověření za 4. čtvrtletí 2012.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz“ s NAR marketing, s.
r. o., která umožňuje roční využití softwaru včetně
Asistenčního programu pro realizaci 5 on-line výběrových řízení za 53.845 Kč vč. DPH;
• souhlasí s prodejem pozemku parc. č.5252/10
o celkové výměře 27 m2 v k. ú. Černošice paní V. K.
za 500 Kč/m2; souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 565 o výměře 65 m2 v k. ú. Černošice paní A. K.
za 500 Kč/m2; souhlasí s prodejem městských pozemků parc. č. 4037/1 a 4038/3 o výměře 100
m2 v k. ú. Černošice panu V. N. a cenu 500 Kč/
m2; souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 4034/1
a 4035/3 o výměře 100 m2 v k. ú. Černošice panu
J. S. za 500 Kč/m2; ukládá odboru investic a správy majetku předložit nabídky na koupi uvedených
pozemků k projednání zastupitelstvu; doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozemků;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Petra Špačka, IČ: 7379880 na výkon funkce TDI při
dostavbě kulturního sálu v objektu „Centra Vráž“ za
měsíční cenu 8.000 Kč (neplátce DPH);
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele akce „Veřejné osvětlení Černošice – ul.
Dr. Janského a Vrážská“; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Maděra a Šípek, spol. s r. o., za
celkovou cenu 223.729 Kč vč. DPH; s vyloučením
uchazeče s pořadovým číslem nabídky 1, společnost PP-servis Plzeň, s. r. o., pro nesplnění kvalifikačních předpokladů;
• bere na vědomí informace o jednání s IPPOS
Bohemia, s. r. o., ve věci postupu výstavby ulic Berounská a V Mýtě a o jejích celkových nákladech;
mění své usnesení č. R/70/1/2012 přijaté na 70.
schůzi konané dne 20. 12. 2012 tak, že souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s IPPOS Bohemia, s. r. o., jehož předmětem je zúžení
předmětu díla a snížení jeho ceny následovně: ulice
Berounská 1.509.821,88 Kč bez DPH, vodovod
V Mýtě 564.227,80 Kč bez DPH a odvodnění
s dešťovou kanalizací V Mýtě 283.067,16 Kč bez
DPH; celková cena díla činí 2.357.116,84 Kč bez
DPH (2.828.540,30 Kč vč. DPH);
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr zhotovitele na akci „ Veřejné osvětlení Černošice osvětlení přechodů pro chodce ul. K Lesíku, Dr. Janského
a Nádražní“;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc. č. 960
v Havlíčkově ulici; souhlas se netýká případné úpravy uličního oplocení;
• souhlasí se stavebními úpravami spojenými se
změnou tvaru střechy stávající garáže na pozemku
parc. č. 1789/3 v k. ú. Černošice v Táborské ulici;
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• souhlasí se stavbou RD vč. oplocení na pozemku
parc. č. 2704/34 v k. ú. Černošice v Chebské ulici
za podmínky zachování průhlednosti uličního oplocení dle územního plánu;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc. č.
1682/175 v k. ú. Černošice v Měsíční ulici;
• nesouhlasí se stavbou dřevěné kůlny na pozemku parc. č. 5852 v k. ú. Černošice v ulici U Mlýna
vzhledem k tomu, že návrh překračuje limity stanovené územním plánem pro zastavěnost pozemku
ostatními stavbami a zpevněnými plochami;
• souhlasí s podpisem smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z důvodu navýšení příkonu pro budovu SDH Mokropsy
v Srbské ulici č. p. 999 v souvislosti s její rekonstrukcí;
• bere na vědomí nabídku na pronájem části veřejného prostranství – pozemku parc. č. 6192/6 pro
posezení zákazníků stánku s občerstvením, který má
být provozován v budově zastávky Černošice – Mokropsy a žádá žadatelku o předložení doplňujících
informací k záměru, včetně grafického znázornění;
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dlužné
částky ve výši 19.317 Kč za vodné a stočné pro
dům č. p. 531;
• souhlasí s nabídkou paní M. B. na pronájem pozemku parc. č. 4049/17 v k. ú. Černošice o výměře 305 m2 za cenu 25 Kč/m2/rok za podmínky, že
se bude jednat o standardní smluvní vztah s dobou
nájmu na období 1 roku; nesouhlasí 1. s uzavřením
nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 4049/17 na
dobu určitou 3–10 let, s možností výpovědi s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 2. se splacením nájemného
ve čtyřech splátkách;
• souhlasí s výpovědí nájmu bytu č. 8 v Karlštejnské
ulici č. p. 259, který užívá paní R. K., a to z důvodu hrubého porušení jejích povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy;
• bere na vědomí výsledky uskutečněného burzovního obchodu pro nákup elektrické energie a zemního
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze
a jízdy ve prospěch pana J. L. po pozemcích parc.
č. 2751/1 a parc. č. 2751/4, v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice;
• souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 1936 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.210
Kč vč. DPH;
• souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného břemene
se společností RWE GasNet, s. r. o., pro zřízení STL
plynovodu a přípojek na pozemcích parc. č. 4101/62
a parc. č. 4101/72, v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice 605 Kč vč. DPH;
• souhlasí se zveřejněním veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Zateplení objektu ZŠ Komenského
v Černošicích“ po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města;
• souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 3925
a 3935/17 o výměře 353 m2 v k. ú. Černošice paní
J. R. za 1000 Kč/m2; souhlasí s prodejem městských pozemků parc. č. 4078/1, 4078/2 a 4079/2
o výměře 201 m2 v k. ú. Černošice paní M. P. za
500 Kč/m2; ukládá OISM předložit nabídku na koupi pozemků k projednání zastupitelstvu; doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozemků.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s odmítnutím poskytnutí finančního odškodnění za úraz paní Š. na bezbariérovém vchodu
do budovy MěÚ v Černošicích;

• souhlasí se zrušením veřejné zakázky „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, ev. č. VZ 239431.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města Černošice schvaluje záměr ošetření památného stromu Jilm v Černošicích; souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemném plnění s Nadací Partnerství.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• schvaluje výjimku dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek; kupní smlouvu
s Kámen Zbraslav, spol. s r. o., na celoroční odběr
kameniva z lomu Zbraslav;
• schvaluje nový ceník služeb OTS;
• souhlasí s objednáním 24 t posypové soli od NERO-DIA, s. r. o., za 2,904 Kč za 1 kg vč. DPH a dopravy.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí návrh dodatku na prodloužení platnosti a úpravu podmínek smlouvy o provozu stánku s občerstvením u městské pláže v Mokropsech
a zajištění správy a údržby jejího zařízení a prostoru;
souhlasí s uzavřením dodatku s tím, že platnost
bude na 2 roky;
• souhlasí s návrhem na umístění dvoustranného dopravního zrcadla na křižovatce ulic Revoluční a Pod
Višňovkou;
• souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“;
• souhlasí s ukončením členství paní A. Červenkové
v komisi pro školství, mládež a sport z důvodu pracovní vytíženosti na základě vlastní žádosti.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice bere na vědomí doporučení
hodnoticí komise k tomuto usnesení (revitalizace zeleně na hřbitovech); souhlasí s vyloučením uchazeče
LEGUAN – Ing. Mašek z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky uchazeče Tomáše Guta za cenu 167.070,75
Kč včetně DPH.

Z 74. mimořádného
jednání Rady města
Černošice – 11. 2. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice revokuje usnesení
č. R/73/6/2013 přijaté na 73. schůzi rady konané dne 4. 2. 2013 z důvodu nutnosti úpravy
smlouvy o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.
biz“ se společností NAR marketing, s. r. o; souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí „Virtuální
aukční síně PROe.biz“ se společností NAR marketing, s. r. o., která umožňuje roční využití softwaru včetně Asistenčního programu pro realizaci
5 on-line výběrových řízení za cenu 53.845 Kč
vč. DPH.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s podpisem
smlouvy o běžném účtu v ČNB; s podpisem
smlouvy o běžném účtu v Komerční bance, a. s.
RŮZNÉ
Rada města Černošice uděluje plnou moc firmě IBS-Rokal, s. r. o., k vyřízení žádosti o změnu
stavby před dokončením (kulturní sál).

z radnice

Z 75. jednání Rady města Černošice ze dne 18. 2. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku
parc. č. 1789/1 v Táborské ulici;
• souhlasí se stavbou RD (změnou ÚR a změnou stavby před dokončením) na pozemku parc.
č. 5541 v Chilské ulici;
• souhlasí se stavbou bazénu, terasy a pergoly na
pozemku parc. č. 846/70 v Leknínové ulici;
• souhlasí s odstraněním stavby chaty č. e. 572; se
stavbou RD na pozemcích parc. č. 2981 a 2982
v Moravské ulici, souhlas se netýká stavby uličního
oplocení, jehož návrh není součástí PD;
• souhlasí s vybudováním vodovodní a kanalizační
přípojky k RD č. p. 735 v Dobřichovické ulici;
• souhlasí se změnou využití výrobní haly u č. p. 607
na pneuservis;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 4101/83 v Arbesově ulici;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN ve Slunečné ulici;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 2077/1,
2077/2, 2249/1 a 2249/11, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
9.300 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 1609 a 1616,
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 28.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích p. č. PK 732, parc.
č. 4101/62, 4101/72 a 4101/74, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
9.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Středočeským krajem a Městem
Černošice pro uložení stavby „Vodovodní řad v ulici Radotínská, Černošice“ do pozemku p. č. PK
196/2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje, jehož správcem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje;
• souhlasí s navrženou koncepcí majetkového vypořádání vedoucí ke sjednocení vlastnictví k pozemkům č. parc. 1158/6 a 1158/7 a změně jejich
tvaru i budoucí možnost prodeje pozemků č. parc.
1158/5 a 1158/1 v k. ú. Černošice; souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem F. o pronájmu pozemků parc. č. 1158/1 o výměře 517 m2
a parc. č. 1158/5 o výměře 46 m2, oba v obci
a k. ú. Černošice, za 75 Kč/m2/rok;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na akci „rekonstrukce hasičské zbrojnice“ – výběr zhotovitele
stavby;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele akce „Projektová dokumentace – Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,
za 240.185 Kč včetně DPH; s vyloučením uchazeče s pořadovým číslem nabídky 7, Ing. Jiří Sobol,
pro nesplnění kvalifikačních předpokladů;
• souhlasí s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. PK 176/1
o výměře 50 m2 v k. ú. Černošice do vlastnictví
města Černošice; ukládá OISM předložit nabídku
bezúplatného převodu pozemku k projednání zastupitelstvu; doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatný převod pozemku;
• souhlasí se záměrem pronájmu městského pozemku parc. č. 4048 o výměře 22 m2 v obci a k.
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ú. Černošice za cenu dle znaleckého posudku 25
Kč/m2/rok;
mění usnesení rady č. R/61/10/2012 schválené
dne 1. 10. 2012 týkající se dělení pozemku parc.
č. 2756/12, které nově zní takto: „Rada města Černošice souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 2756/12 (PK 386/2) v oblasti Vápenice podle
návrhu předloženého dne 17. 9. 2012“;
souhlasí s vybudováním 1 vyhrazeného parkovacího místa v ulici Střední před č. p. 1360 pro pana
V. V.;
souhlasí s úpravou nájemného v návaznosti na
uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor o inflační koeficient 3,3 %; s výpovědí Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v Srbské ulici, uzavřené dne 1. 8. 2006 s panem Janem
K. z důvodu opakovaného prodlení úhrady nájmu
za tento nebytový prostor;
souhlasí s uzavřením dodatku ke sml. o uzavření
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a. s., z důvodu umístění nového plastového pilíře s rozvodnou skříní na pozemku 1106/1
(PK 666/1), v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice; finanční náhrada za zřízení věcného břemene se tímto změní na 42.600 Kč bez
DPH;
souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemcích KN
4105/2, 4104/2, 4101/25, 1288, PK 686/17,
PK 668/1, Gpř 633/16, PK 732 a PK 634/1,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 19.700 Kč bez DPH;
souhlasí s přijetím daru – pozemku PK 215/5
v obci a k. ú. Černošice od pana M. Č.; doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru;
schvaluje darovací smlouvu o převodu pozemku
parc. č. 1163/16 v k. ú. Černošice do vlastnictví
města; doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí daru;
souhlasí s uzavřením třístranné smlouvy o zřízení
věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a investory pro uložení plynárenského zařízení „STL plynová přípojka pro č. parc. 105 v Černošicích“ na
pozemku parc. č. 110/9 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 4.017 včetně DPH.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 11.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje pořízení nového
software CES (Centrální evidence smluv) od firmy
OBIS, s. r. o., v celkové výši 54.000 Kč.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Výstavba dětského hřiště“; souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku;
• souhlasí s odstoupením od smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Černošice a Českým stavitelem,
a. s., dne 7. 8. 2012 a s podáním žaloby;
• souhlasí s výjimkou z postupu dle části třetí směrnice o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi při zadání veřejné zakázky na výběr
dodavatele obědů pro potřeby MŠ Barevný ostrov;
s výběrem Základní školy Černošice, IČ:61385158,
Pod Školou 477, 252 28 Černošice, jako dodavatele obědů pro MŠ Barevný ostrov;
• schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní
školy Černošice; dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Mateřské školy Barevný ostrov, Černošice; doda-

tek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ; dodatek
č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Černošice,
Topolská 518, příspěvková organizace; dodatek
č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy
Černošice Praha-západ.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o ukončení činnosti tajemníka komise dopravní a bezpečnostní Aleny Šedivé z důvodu ukončení pracovního poměru k zaměstnavateli; jmenuje s účinností
od 20. 2. 2013 tajemníkem komise dopravní a bezpečnostní Martina Votavu, referenta odboru investic
a správy majetku.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 2378/OŽP/2012 ze dne 11. 9. 2012
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění
životního prostředí.
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice:
• schvaluje nájemní smlouvu Standard o nájmu bytu
v DPS; schvaluje nájemní smlouvu Speciál o nájmu
bytu v DPS; schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu v DPS; pověřuje pana Miroslava
Strejčka, vedoucího odboru DPS k rozhodování
o uzavírání Dodatků k nájemním smlouvám o nájmu
bytu v DPS a k jejich podepisování;
• schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o nájmu bytu
v DPS s paní KV; pověřuje pana Miroslava Strejčka, vedoucího odboru DPS k rozhodování o uzavírání dodatků k nájemní smlouvě o nájmu bytu
v DPS s paní KV a k jejich podepisování;
• schvaluje ceník úkonů Pečovatelské služby.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zápis z 24. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 13. 2. 2013;
• souhlasí s poskytnutím grantu Sociální firmě Modrý domeček, OS Náruč Řevnice ve výši 5.000 Kč;
• souhlasí s poskytnutím grantu Diakonii ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách ve výši 5.000 Kč;
• neschválila usnesení „Rada města Černošice nesouhlasí s poskytnutím grantu Farní charitě Neratovice.“; (pro:0 proti:4 zdržel:0)
• schvaluje program zasedání zastupitelstva 7. 3.
2013.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje granty pro práci s mládeží v roce 2013
v celkové hodnotě 500.000 Kč;
• schvaluje inventarizační zprávu předloženou hlavní
inventarizační komisí;
• schvaluje darovací smlouvu o přijetí daru 4.500
Kč od pana F. K., určeného na podporu kultury;
• neodhlasovala usnesení „Rada města Černošice
schvaluje výši grantové podpory pro rok 2013 dle
předložené tabulky předložené kulturní komisí.“
(pro: 0, proti: 0, zdržel se: 4);
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele „Dešťová kanalizace a vodovod v ulici
Pardubická“; souhlasí 1. s výběrem nejvhodnější
nabídky společnosti Stavitelství Řehoř, s. r. o., za
3.175.872,62 Kč bez DPH; 2. s vyloučením uchazečů s pořadovým číslem nabídky 5 – společnost
PITTNER Česká Lípa, s. r. o, č. 6 – společnost
AQUARIUS, s. r. o., a č. 14 – společnost GEO9

z radnice
STAV CZECH, a. s., pro nesplnění kvalifikačních
předpokladů a uchazeče s pořadovým číslem nabídky 1 – společnost STRABAG, a. s., pro nesplnění požadavků zadávací dokumentace;

• pověřuje Tomáše Hlaváčka k podpisu Směnné smlouvy a Plánovací smlouvy uzavíraných
s H. N., schválených zastupitelstvem města dne
31. 1. 2013 usnesením č. Z/21/4/2013;

• bere na vědomí informace o právních souvislostech týkajících se pozemku parc. č.2372/1 v k.
ú. Černošice; schvaluje záměr směny pozemku
parc. č. 2372/1 v k. ú. Černošice.

Z 76. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 22. 2. 2013
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele akce „rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – II. etapa“; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o., na zhotovení akce

„Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – II. etapa“ za celkovou cenu
16.800.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy k odběru zemního plynu s Pražskou plynárenskou,
a. s., pro objekt černošické hasičské zbrojnice na adrese Radotínská 1128.

Z 77. jednání Rady města Černošice ze dne 4. 3. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 5129/62 o výměře 127 m2 v k. ú. Černošice do
vlastnictví města Černošice;
• bere na vědomí informace o nabídkách občanů
ulic Jedlová a slepé části ul. Berounské na spolufinancování rekonstrukce předmětných komunikací v rámci vyhlášené výzvy; souhlasí s nabídkou
občanů ulice Jedlová na spolufinancování její rekonstrukce ve výši 30 % celkových nákladů a s nabídkou občanů bydlících ve slepé části Berounské
ulice na spolufinancování její rekonstrukce ve výši
50 % celkových nákladů; souhlasí s nabídkou společnosti EKIS, spol. s r. o., na zpracování projektových dokumentací pro rekonstrukci těchto ulic za
20.000 Kč bez DPH a s uzavřením dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo se společností EKIS, spol. s r. o.,
jehož předmětem je navýšení rozsahu díla o zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci
ulice Jedlová a slepé části ul. Berounská;
• souhlasí s návrhem systémového řešení vjezdů
a vchodů na soukromé pozemky přiléhající k rekonstruovaným místním komunikacím a ukládá OISM
poskytnout občanům, kteří projeví zájem o realizaci
zpevněného vjezdu či vchodu na svůj pozemek pomoc při stanovení ceny, jeho objednání u prováděcí
firmy a odbornou technickou pomoc při realizaci;
• souhlasí se zadáním veřejné zakázky postupem
dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání
veřejných zakázek; souhlasí s výběrem dvou nabídek na výkon funkce technického dozoru investora
při akci „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – II. etapa“, a to nabídky pana Petra Špačka, IČ:73798801 za měsíční cenu 15.000 Kč
(neplátce DPH) a společnosti Akcent, spol. s r. o.,
za měsíční cenu 29.000 Kč bez DPH; souhlasí
se zajištěním autorského dozoru při provádění rekonstrukce místních komunikací II. etapa společností AF-CityPlan, s. r. o., za 530 Kč bez DPH/
hod. a společností EKIS, spol. s. r. o., za 550 Kč
bez DPH/hod.; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky společnosti DOMSTAV, s. r. o., na zajištění funkce koordinátora BOZP za celkovou cenu
84.000 Kč bez DPH (výkon funkce po celou dobu
výstavby); souhlasí s uzavřením mandátních smluv
na výše uvedené činnosti;
• bere na vědomí informaci o přímém zadání zakázky jednomu uchazeči dle části druhé čl. 3 písm.
c) Směrnice města o zadávání veřejných zakázek;
souhlasí s nabídkou firmy DOMSTAV, s. r. o., na výkon funkce koordinátora BOZP při dostavbě kulturního sálu v objektu „Centra Vráž“ za měsíční cenu
5.000 Kč bez DPH;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Veřejné
osvětlení v ulici Vrážská“ ve složení Petr Wolf, Martin
Votava a Jiří Jiránek a náhradníky ve složení: Lucie
Poulová, Klára Zvěrevová a Slávka Kopačková;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
10

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

zhotovitele akce „Veřejné osvětlení Černošice –
osvětlení přechodů pro chodce ul. K Lesíku, Dr.
Janského a Nádražní“; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky sdružení Jiří Majer – Elektro za
223.794 Kč včetně DPH, s vyloučením uchazeče
s pořadovým číslem nabídky 3, společnost MONT
ALL, s. r. o., pro neúplnost nabídky; schvaluje rozpočtové opatření č. 13;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 4101/79 v Arbesově ulici;
souhlasí s vybudováním zpevněné plochy nájezdu
na pozemky parc. e. 2289 a 2290 v ulici Na Marsu
ze standardní dlažby;
nesouhlasí s „rekonstrukcí a dostavbou“ chaty
č. e. 530 v ulici Na drahách, neboť se jedná o zcela novou stavbu, jejíž návrh je v rozporu s platným
územním plánem připouštějícím v daném území
pouze nástavby stávajících staveb;
souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami chaty
č. e. 1435 v Akátové ulici;
souhlasí s odstraněním objektu garáže na pozemku parc. č. 547; se stavbou RD na pozemcích
parc. č. 547 a 550 v Karlštejnské ulici pod podmínkou majetkového vypořádání mezi stavebníky
a městem (částečně zaplocený městský pozemek
parc. č. 566/4);
souhlasí s odstraněním stavby chaty č. e. 553;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc. č. 2924
v Mokropeské ulici; nesouhlasí s vybudováním
nové plynové přípojky vzhledem k nežádoucímu
porušení povrchu v Mokropeské ulici;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 2917/25 v Malinové ulici;
nesouhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 746 v Riegrově ulici, neboť návrh neodpovídá
regulativům územního plánu, které se týkají zpevněných ploch;
nesouhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č. 4709/1 a 4709/2 v Jasmínové ulici, neboť zastavěnost pozemku ostatními stavbami a zpevněnými plochami překračuje limit stanovený územním
plánem;
souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc.
č. 457 v Komenského ulici;
souhlasí se zadáním veřejné zakázky postupem
dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání
veřejných zakázek s výjimkou z počtu předložených nabídek; souhlasí 1. s nabídkou Ing. Tomáše
Melichara na výkon funkce TDI při akci „Dešťová
kanalizace a vodovod v ulici Pardubická“ za cenu
15.000 Kč měsíčně bez DPH, 2. s nabídkou firmy
Šetelík Oliva na výkon autorského dozoru při provádění stavby za hodinovou sazbu 500 Kč bez DPH;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
DOMSTAV, s. r. o., na zajištění funkce koordinátora
BOZP za celkovou cenu 20.000 Kč bez DPH (výkon funkce po celou dobu výstavby);
nesouhlasí se zrušením výpovědi z nájmu
bytu v Karlštejnské ulici; trvá na svém usnesení
č. R/73/24/2013 ze dne 4. 2. 2013, ve kterém

rozhodla o sdělení výpovědi z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy; souhlasí s uzavřením dohody o splátkách;
• souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 313).
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
v budově Podskalská 19, Praha 2 v celkové hodnotě
6.115 Kč s DPH na rok 2013.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 14.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje přijetí daru 200.000 Kč na výstavbu
dětského hřiště u Základní školy Černošice (ul.
Pod Školou) od pana M. M. na základě darovací
smlouvy;
• schvaluje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výmalba kanceláří
MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská“; souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku;
• schvaluje Dohodu o užívání části pozemku parc.
č. 2815/2 v k. ú. Černošice – cesta pro pěší v lokalitě Pod Ptáčnicí v Černošicích;
• schvaluje Smlouvu o provedení těžby, zpracování
a prodeje dřevin;
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky (sedáky
a opěrky pro repasi laviček) uchazeče APM interiery
CZ, s. r. o., za celkovou cenu 24.605 Kč s DPH.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR na spolufinancování projektu „Snížení prašnosti na
území města Černošice, CZ.1.02/2.1.00/11.13310“
ve výši 1.728.000 Kč s podílem města ve výši
192.000 Kč.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s prodejem pro
město nevyužitelných PVC trubek DN 300 v počtu 16
ks společnosti EKIS, spol. s r. o., za nabídnutou cenu
5.000 Kč vč. DPH.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje provedení ověření
radarového měřiče rychlosti AD9T výrobcem společností RAMET, a. s., které je nutné pro jeho užití při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, za cenu 16.280 Kč bez DPH.

z radnice
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
TAK, o. s., o spolupráci města při nalezení vhodného nového prostoru pro pořádání farmářských trhů
a návrh využít pro tento účel parkoviště vedle vily Tišnovských v ulici Karlštejnská; souhlasí s návrhem
umístění farmářských trhů v roce 2013 na parkovišti
v ulici Karlštejnská.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• vydává Nařízení č. 1/2013, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu, s účinností od 1. 1. 2014; souhlasí
1. s výběrem spol. SOMARO CZ, s. r. o., jako dodavatele informačního systému města. Součástí
dodávky bude zhotovení a osazení dvou sloupků
se směrovými informačními tabulemi za cenu 8.170
Kč bez DPH (9.885,70 Kč s DPH) a dále dodání
45 směrových informačních tabulí se systémem
uchycení na sloupy VO nebo el. vedení za cenu
24.750 Kč bez DPH (29.947,50 Kč s DPH). Celková cena zakázky je ve výši 32.920 Kč bez DPH
(39.833,2 Kč s DPH). Směrové informační tabule
budou objednávány postupně, podle potřeby, kdy
cena jedné tabulky včetně uchycení bude 550 Kč
bez DPH (665,5 Kč s DPH), 2. s podmínkami pronájmu směrových informačních tabulí jednotlivým

firmám s provozovnou na území Černošic, a to za
předpokladu úhrady pořizovacích nákladů ve výši
700 Kč a úhrady ročního poplatku 300 Kč počínaje kalendářním rokem 2014, 3. s rozpočtovým
opatřením č. 15;
• souhlasí s realizací výběrového řízení na zhotovitele stavby pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Mateřská škola Karlická v Černošicích, výměna
rozvodů teplé a studené vody“; schvaluje investiční záměr příspěvkové organizace MŠ Černošice,
Karlická 1170, okres Praha-západ spočívající ve
výměně rozvodů studené a teplé vody v MŠ Karlická a znění zadávací dokumentace a návrh Smlouvy
o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu;
• souhlasí 1. s vypracováním projektových podkladů pro rekonstrukci a změnu využití samostatného
objektu č. p. 404 v areálu ZUŠ Černošice pro
potřebu ZUŠ s tím, že nejprve bude zpracována
studie proveditelnosti (1. projektová etapa), která následně bude sloužit jako zadání pro vypsání
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 2. etapy; 2. s nabídkou Ing. Miroslavy
Neubertové na vypracování studie proveditelnosti
za 28.500 Kč (není plátce DPH); 3. se zadáním
zakázky přímo jednomu uchazeči v souladu s částí
druhou odst. 3 písm. c) směrnice města o zadávání veřejných zakázek; schvaluje použití finančních
prostředků z investičního fondu ZUŠ Černošice ve

Z 22. zasedání Zastupitelstva – 7. 3. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3925 a 3935/17 o výměře 353 m2
v k. ú. Černošice s paní J. R. za 1.000 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 5252/10 o výměře 27 m2 v k. ú.
Černošice s paní V. K. za 500 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 565 o výměře 65 m2 v k. ú. Černošice s paní A. K. za 500 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej
pozemků parc. č. 4037/1 a 4038/3 o výměře
100 m2 v k. ú. Černošice s panem V. N. za
500 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej
pozemků parc. č. 4034/1 a 4035/3 o výměře 100 m2 v k. ú. Černošice s panem J. S. za
500 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej
pozemků parc. č. 4078/1, 4078/2 a 4079/2
o výměře 201 m2 v k. ú. Černošice s M. P. za
500 Kč/m2;
• schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. PK 176/1 o výměře
50 m2 v k. ú. Černošice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Černošice;
• schvaluje záměr prodeje pozemků parc.
č. 4030 o výměře 33 m2 a 4031/2 o výměře
97 m2 v k. ú. Černošice za cenu v místě obvyklou,
tj. min. 500 Kč/m2;
• schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 2372/1
v k. ú. Černošice;
• schvaluje darovací smlouvu o převodu pozemku
parc. č. 1163/16 v k. ú. Černošice do vlastnictví
města;
• schvaluje přijetí daru – pozemku PK 215/5 v obci
a k. ú. Černošice od pana M. Č.;
• bere na vědomí podnět pana J. F. – návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích;
nesouhlasí s návrhem pana J. F. – doplnění důvodu pro osvobození od placení místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nevydává obecně závaznou vyhlášku
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č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích;
schvaluje rozdělení finančních prostředků pro práci s mládeží;
schvaluje rozdělení finančních prostředku z Fondu
kultury pro rok 2013;
souhlasí s poskytnutím grantu Sociální firmě Modrý domeček, OS Náruč Řevnice ve výši 5.000 Kč;
souhlasí s poskytnutím grantu Diakonii ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách ve výši 5.000 Kč;
nesouhlasí s poskytnutím grantu Farní charitě Neratovice;
schvaluje přijetí podpory z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR na spolufinancování
projektu „Zateplení objektu ZŠ Komenského v Černošicích“ ve výši 1.721.719 a s celkovým podílem
města ve výši 1.140.503 Kč;
schvaluje smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/11964/12/LCD; ukládá starostovi podepsat smlouvu a zajistit ve smyslu podmínek
čerpání úvěru, že investiční a neinvestiční výdaje
na Projekt dle uzavřené smlouvy o úvěru sestávající z Projektu 1 – „Výstavba a rekonstrukce místních
komunikací v Černošicích – II.“ a Projektu 2 – spolufinancování dalších akcí, včetně všech souvisejících
nákladů nepřekročí výši 36.000.000 Kč;
schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Barevný ostrov, Černošice;
schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Černošice, Karlická 1170;
schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace;
schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZUŠ
Černošice;
schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní
školy Černošice;
schvaluje rozpočtové opatření č. 16.

•
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výši 28.500 Kč na úhradu studie proveditelnosti
pro rekonstrukci a změnu využití samostatného objektu č. p. 404 v areálu ZUŠ Černošice;
souhlasí s výběrem nabídky Ing. Richarda Eichlera na zpracování projektové dokumentace TZB
– vzduchotechnika a akci „rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně“ za cenu 19.450 Kč
(neplátce DPH); schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Černošice ve výši
19.450 Kč na úhradu projektové dokumentace pro
rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni
v budově základní školy;
jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výstavba dětského hřiště“ ve složení Filip Kořínek,
Veronika Novotná, Renata Petelíková, Zdeněk
Moucha a Lenka Kalousková, náhradníci Marie
Špačková, Slávka Kopačková, Martina Chauturová, Jitka Kahounová a Pavel Blaženín;
schvaluje ukončení dohody o pracovní činnosti
s panem I. J. ke dni 30. 4. 2013 z důvodu rekonstrukce a přestavby hasičské zbrojnice a tím znemožnění výkonu funkce správce objektu;
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku školy, a to 108.505,01 Kč do fondu rezerv
a 108.505,05 Kč do fondu odměn.

Nové směrovky
pro místní firmy
V nejbližší době se na vybraných místech
města objeví jednotné tabulky, které pomohou přivést klienty do místních obchodů a provozoven.
Směrové informační tabulky s názvem
provozovny nebo logem, šipkou a vzdáleností budou firmám s provozovnou na
území Černošic poskytovány za úhradu
pořizovacích nákladů (700 Kč) a ročního
poplatku 300 Kč (ten až počínaje rokem
2014). V případě zájmu inzerovat svoji
firmu kontaktujte investice@mestocernosice.cz, tel: 221 982 504.
Martin Votava, odbor investic

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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Granty
pro práci s mládeží
Na svém zasedání dne 7. 3. 2013 schválilo
zastupitelstvo granty pro práci s mládeží. Žádosti o granty v celkové výši 1.669.400 Kč
nejprve posuzovala komise pro školství, mládež a sport, poté je předala ke schválení zastupitelstvu rada města. Celkem město uvolnilo pro granty na práci s mládeží 500.000 Kč.
Vedle tradičních žadatelů se letos o granty
ucházelo i několik nováčků, mezi nimi například rybáři, krasobruslařky a dětský pěvecký
sbor Mifun. Při navrhování výše podpory komise přihlížela zejména k počtu členů a vlastnictví nemovitého majetku, o který se žadatelé
musejí starat. Rozhodující byl samozřejmě
také účel, na který jsou peníze žádány. Zde
dala komise přednost pravidelné činnosti
před jednorázovými akcemi, jako jsou letní
tábory, soustředění či dílny. Jako každý rok
i letos jsme podpořili nemalou částkou mateřské centrum Mraveniště, které poskytuje
prostor pro setkávání rodičů a předškolních
dětí, a jehož provoz tak částečně kompenzuje
nedostatek míst v mateřských školách.
Děkujeme všem, kdo věnují svůj čas a úsilí
černošickým dětem a snaží se jim předat svoje dovednosti a znalosti. Věříme, že finanční
prostředky ve výši 500.000 Kč, které letos
město ze svého rozpočtu uvolnilo (což je téměř o 40 tisíc Kč více než vloni), pomohou
všem příjemcům grantů k příjemnější a kvalitnější práci.
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Název žadatele
Hasiči
Mifun (dětský pěvecký sbor)
SK fotbal Černošice
Junák, o. s. (skauti)
Mraveniště (mateřské centrum)
Nevers
Pramínek
SK Černošice – lední hokej
SK Černošice – tenis
SK Kazín – fotbal
Sokol
Kraso brusle Černošice, o. s.
Rybářský kroužek
Chorus Angelus
Karate
Celkem

schváleno
v Kč
5.000
10.000
55.000
60.000
40.000
5.000
10.000
100.000
35.000
30.000
110.000
20.000
5.000
10.000
5.000
500.000

Kulturní granty
Na kulturní granty jsme v roce 2013 vyčlenili
v rozpočtu částku 330 tisíc Kč. Před kulturní komisí, na jejíž doporučení pak zastupitelstvo města granty přiděluje, ležel nelehký úkol rozdělit
tuto nevysokou částku mezi 21 žadatelů.
Jak posuzování jednotlivých projektů dopadlo
a jaké finanční částky byly přiděleny, můžete
vidět v tabulce. Je-li u žadatele částka 0 Kč,
znamená to buď, že o tento typ projektu nemá
město zájem (Když byl swing ještě králem a Na
slovíčko, pane Vlach), tento konkrétní projekt
se nakonec nebude realizovat (Chorus Angelus a Benga Show na Jazzfestu, soubor bude
mít ale v Černošicích jiná vystoupení), město
podpoří akci finanční částkou přímo z rozpočtu
odboru kultury (Farnost Třebotov a koncert na
mariánské pouti, o. s. Kruh a Den architektury),
nebo je doporučeno žadateli požádat o finanční
podporu na projekt sociálního charakteru přímo
radu města (Aktivity zahrádkářů).
Na co nového se můžete těšit?
Letos se vedle již zavedených či tradičních
akcí objevilo mezi žádostmi o granty i několik
pozoruhodných novinek.
Název projektu
Když byl swing ještě králem
Na slovíčko, pane Vlach
Chorus Angelus a Benga Show
na JAZZFESTU
Jarmareční divadlo a další doprovodný
kulturní program
Projekty iniciativy 35 Kakají (2013)
Mariánská pouť
„V zahradách“
Koncerty Černošické komorní filharmonie
Mifun – koncerty dětí s profesionály 2013
Divadelní představení v angličtině: The Bear
Talenti minulosti i současnosti
Garage Sale Černošice
Den architektrury v Černošicích
Klauni k vysvědčení
Podpora činnosti dámské, taneční šermířské skupiny Reginleif 2013
Podpora činnosti skupiny historického
šermu Alotrium
Sokolský ples, Oslava 100 let založení
Sokola Černošice
Umění (nejen) pro děti III.
JAZZ Černošice 2013 – mezinárodní
hudební festival
Aktivity zahrádkářů Černošice
Mikulášské trhy
CELKEM

Za všechny jmenujme projekt Talenti minulosti
i současnosti s nabídkou atraktivních filmových
sérií (filmy Trnky a Zemana, 60. léta českého
filmu, filmy s Belmondem, westerny a easterny), divadelních představení pro děti a soutěže
talentů napříč žánry, který bude probíhat v Club
Kinu. Černošice jsou městem nejen krásné stavební, ale i zahradní architektury. V rámci celoevropského Víkendu otevřených zahrad budou
veřejnosti otevřeny i některé jinak nepřístupné
soukromé zahrady a zahrada ZUŠ, to vše doplněné prohlídkami a kulturním programem. Projekt Klauni k vysvědčení, jak už název napovídá,
má za cíl zpříjemnit dětem, ale i dospělým konec
školního roku, a to sérií klaunských vystoupení
s možností vyzkoušení si cirkusových technik
pod dohledem zkušených klaunů.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem
města nebyla žádnému z žadatelů přidělena požadovaná částka v plné výši. Přesto věříme, že
se podaří projekty realizovat tak, aby byli spokojeni nejen samotní organizátoři, ale především
ti, jimž jsou akce určeny. Všem organizátorům
kulturních akcí touto cestou děkuji a přeji hodně
úspěchů a návštěvníků.
Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Žadatel
Šance žít – Chance be live
Šance žít – Chance be live
Chorus Angelus, o. s., dětský pěv. sbor

schváleno v Kč
0
0
0

TAK, o. s.

15.000

Jan Jelínek – 35 Kakají
Římskokatolická farnost Třebotov
Garden Panorama, o. s.
Václav Polívka
Jiří Polívka
Ing. Hana Jelínková – The Redbrick House
TRAVIS, spol. s r. o.
Barbora Veselá
Občanské sdružení „Kruh“
František Hůla
Lenka Svobodová

15.000
0
16.000
20.000
20.000
3.000
90.000
4.000
0
37.000
5.000

Ing. Josef Kutílek

7.000

TJ Sokol Černošice

5.000

Občanské sdružení ProKultura
O.S. Jazz Černošice

7.000
80.000

ZO ČZS Černošice
Kristýna Pánková

0
6.000
330.000

Granty města k zajištění registrovaných sociálních služeb
Zastupitelstvo města přidělilo na doporučení sociální komise dva granty
na zajištění registrované sociální služby, a to 5.000 Kč sociální firmě
Modrý domeček, o. s. Náruč Řevnice na poskytování odborného sociálního poradenství, které využívají i občané našeho města, a 5.000 Kč
Diakonii ČCE – středisko Praha 5 – Stodůlky, v němž využívá služby
týdenního stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
mentálního nebo kombinovaného postižení jeden občan Černošic.
Žádosti Farní charity Neratovice o poskytnutí grantu vyhověno nebylo
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z toho důvodu, že nabízí pečovatelské služby, které poskytuje v Černošicích přímo město prostřednictvím vlastních pečovatelek.
Daniela Göttelová, místostarostka
Organizace
Sociální firma Modrý domeček, OS Náruč Řevnice
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách
Farní Charita Neratovice

schváleno v Kč
5.000
5.000
0

z vašich reakcí

Stromy byly pokáceny na základě nezákonného povolení
První pokus o kácení nevyšel,
V r. 2011 na základě žádosti majitelky pozemku v Karlické ulici, paní Šlechtové, zahájil odbor životního prostředí řízení o kácení několika
vzrostlých dubů v lesíku mezi Karlickou a Karlštejnskou v souvislosti s plánovanou stavbou
rodinného domu. O. s. Spolu bylo řádně obesláno, přihlásilo se jako účastník řízení a během
místního šetření jsem osobně informovala žadatelku, že s kácením souhlasit nebudeme a proti
povolení se odvoláme. Přítomná úřednice OŽP
na místě konstatovala, že ke kácení nevidí důvod a vyjádření OŽP bude zřejmě negativní. Následně majitelka pozemku svoji žádost stáhla (a
tím se vyhnula vydání záporného rozhodnutí, po
němž by následovalo odvolání a event. dlouhé
soudní řízení, které by jí kácení blokovalo).
Na začátku roku 2012 majitelka zahájila stavbu rodinného domu a opakovaně ústně i písemně deklarovala, že realizace stavby nevyžaduje
kácení stávajících stromů a projekt bude stromy
respektovat.
druhý už ano.
V říjnu 2012, když byly zbudovány základy
domu, požádala majitelka o povolení ke kácení
stromů podruhé a jako důvod uvedla jejich špatný zdravotní stav a s tím spojené bezpečnostní

riziko. Podání doplnila odborným posudkem,
který zpracovala firma, která později stromy kácela.
OŽP následovně vydal souhlas s kácením.
Zde odbočím a uvedu zjednodušeně, co říká zákon. Při kácení stromů se postupuje dvěma způsoby – chcete pokácet strom, podáte žádost,
OŽP zahájí řízení, informuje o tom přihlášená
občanská sdružení, kterým umožní být účastníky řízení, a na závěr vydá rozhodnutí, v němž kácení povolí nebo zamítne. Pokud strom představuje bezpečnostní riziko – BEZPROSTŘEDNÍ
ohrožení života či majetku (vyvrácený strom po
bouřce apod.), pak majitel situaci zdokumentuje, strom pokácí a následně OŽP oznámí tento
fakt.
V případě žádosti paní Šlechtové však OŽP
zvolil jakýsi podivný kompromisní postup, kdy
zahájil řízení a povolil kácení z důvodu ohrožení
bezpečnosti a současně neoznámil tuto skutečnost přihlášeným občanským sdružením,
tzn. ani o. s. Spolu, čímž jim znemožnil stát se
účastníky řízení a ke kácení se vyjádřit, event.
se odvolat.
V prosinci 2012 bylo pokáceno 10 stromů,
ačkoliv povoleno bylo kácení pouze 7 stromů.
O. s. Spolu se okamžitě po zjištění této skutečnosti odvolalo ke krajskému úřadu. Současně

podala na tentýž úřad podnět k zahájení přezkumného řízení Inspekce životního prostředí.
Na základě těchto dvou podnětů vydal KÚ Středočeského kraje v březnu 2013 Rozhodnutí,
v němž konstatuje, že OŽP MěÚ Černošice se
dopustil v průběhu řízení rozporu se zákonem.
KÚ dále konstatuje, že o. s. Spolu účastníkem
řízení být mělo, neboť byly splněny dokonce
dvě podmínky jeho účasti – stromy se nacházely v lesíku mezi ulicemi Karlická a Karlštejnská
a současně k jejich kácení došlo v souvislosti se
stavební činností.
Krajský úřad proto rozhodnutí OŽP Černošice
o povolení ke kácení stromů ZRUŠIL.
Za o. s. Spolu
Daniela Göttelová

Pozn.:
Občanské sdružení Spolu má již několik let
podánu na odboru životního prostředí (dále
OŽP) v soulasu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně životního prostředí a krajiny, žádost,
na jejímž základě je informováno o všech zahajovaných řízeních, během nichž má dojít ke
kácení stromů: 1/v souvislosti s výstavbou komunikací, 2/tunelu, 3/v lesíku mezi Karlickou
a Karlštejnskou ulicí a 4/v souvislost s jakoukoliv stavební činností.

Reakce na článek
STROMY BYLY POKÁCENY NA ZÁKLADĚ NEZÁKONNÉHO POVOLENÍ
Paní Göttelová za občanské sdružení Spolu uvádí opravdu zjednodušeně, co říká o povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les zákon, když
popisuje dva způsoby. Popis zákona je správný,
ale už se nezabývá množstvím jednotlivých situací, které se v praxi vyskytují mezi těmito dvěma
jednoduchými a zřejmými krajnostmi.
Už minule jsem popsala, že na pozemku je letitá
navážka výkopové zeminy a stromy v ní dlouhodobě neprospívaly, jak bylo ověřeno i dendrologickým posudkem. Aniž by jejich stav hrozil
bezprostředním nebezpečím, jež by opravňovalo vlastníka kácet bez povolení, bylo jen otázkou
času, kdy takový stav nastane. Zde tedy popisuji
situaci mezi oběma výše zmiňovanými krajnostmi a podobných případů nastává v praxi téměř
neomezené množství, což ze svých zkušeností
může potvrdit každý odborně způsobilý úředník,
do jehož kompetence takové rozhodování náleží. Všichni si jistě pamatujeme nehody, k nimž
došlo pádem stromů, které na první pohled nejevily známky poškození.
Zde ovšem není prostor na podrobnější rozbor
všech aspektů zvažovaných při rozhodování zda
povolit kácení, nebo nepovolit. Jen pro úplnost
opakuji, že osoba vlastníka, natož jeho rodinné
vazby, pokud jsou úřadu vůbec známy, mezi
tyto aspekty nepatří. Součástí povolení je také
povinnost provést náhradní výsadbu dřevin jako
náhradu ekologické újmy.
KÚ Středočeského kraje v přezkumném řízení
rozhodnutí zdejšího úřadu zrušil a shledal nezákonnost rozhodnutí v tom, že o zahájení řízení

nebylo informováno občanské sdružení, které
má podánu generální přihlášku do zahajovaných
řízení. Tato přihláška je věcně specifikována pro
řízení o kácení v souvislosti s jakoukoli stavební
činností a také pro kácení stromů v lesíku mezi
ulicemi Karlštejnská a Karlická. Jelikož projednávaný případ podle našeho posouzení nespadal pod žádnou z těchto podmínek, nestalo se
občanské sdružení Spolu účastníkem řízení.
Žádost neuváděla, že by důvodem kácení měla
být stavební činnost a úřad je v návrhových řízeních žádostí vázán. Pojem lesík není jednoznačný a zákon takový pojem nezná. Pozemek
svou hranicí navazuje na pozemky určené plnění
funkcí lesa, které jsou situovány právě v prostoru mezi ulicemi Karlštejnská a Karlická – orgán
ochrany přírody ho tedy jako lesík nevyhodnotil
právě proto, že les začíná až za jeho hranicí.
KÚ měl jiný názor na posouzení pojmu lesík,
vyložil ho šířeji a dovodil, že se tento pojem
vztahuje i na předmětný zastavitelný pozemek
v katastru vedený jako trvalý travní porost, a dále
dovodil, že kácení bylo povoleno z důvodu výstavby rodinného domu, a proto mělo být sdružení účastníkem. Tento postoj zaujal i přesto, že
žádost o povolení kácení byla zdejšímu úřadu
podána s odůvodněním, že stromy podle posudku nejsou v dobrém stavu, a naším rozhodnutím
bylo povoleno jejich pokácení výlučně pro jejich
zdravotní stav a možné bezpečnostní riziko.
Proti takto postavenému rozhodnutí krajského
úřadu podala pí Šlechtová odvolání k ministerstvu životního prostředí a zdejší orgán ochrany

přírody se k němu připojuje svým dopisem zaslaným tamtéž. Domníváme se totiž, že KÚ, který je nadřízeným orgánem více než tisíci (1 145)
obcí ve Středočeském kraji, které povolují kácení, a zřejmě pracuje v časovém tlaku, vydal
rozhodnutí, při kterém správně nezhodnotil
všechny souvislosti. Náš úřad je přesvědčen, že
zákon neporušil, stejně by postupoval v každém
obdobném případu, a proto se v rámci svých
omezených možností proti rozhodnutí KÚ brání.
JUDr. Markéta Fialová
vedoucí odboru životního prostředí

Reakce
na příspěvek
o. s. SPOLU
Jak bylo již vysvětleno v příspěvku v minulém
čísle, důvodem kácení nebyla samotná realizace stavby domu, který by bylo možné v souladu s projektovou dokumentací postavit i bez
kácení stromů, ale skutečnost, že stromům,
zasypaným více jak 10 let zeminou, uhnívaly
kořeny, a hrozilo tedy riziko jejich pádu. Ve
Vámi zmíněném rozhodnutí krajského úřadu
je též napsáno, že v době kácení bylo rozhodnutí MěÚ Černošice platné, což ani nyní
krajský úřad nijak nezpochybňuje.
Martina Šlechtová
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z vašich reakcí

K příspěvku „Vítejte ve starých časech“
Jasně a nesporně je v tomto příspěvku p. Pavla Dražana popsán sled událostí, který možná
ještě bude mít pokračování v podobě změny
ÚP (malá zahrádka v lese?). A pokud ano,
zřejmě to nebude první změna ÚP za tohoto
vedení, která mění kus lesa (viz veřejné zasedání 24. 2. 2011). A zajímavé je, že je to
změna opět ve prospěch žadatele, jenž se do
Černošic nově přistěhoval (oproti tomu těm,
kteří tu bydlí od pradávna, se pozemky „bez
slitování“ odkazují do režimu, který snižuje jejich hodnotu k nule. A to právě těmi, kteří tu
bydlí pár let).

Ostatní příspěvky k této kauze se nás snaží přesvědčit, že „věci se mají jinak“. Ale to se
jim příliš nedaří, občas se v nich snaží jako fakta
tvářit jen jakási pseudofakta. A není ještě všem
příspěvkům konec, takže možná přijde i velice
vděčné: „Věřte, že i nám celá věc velmi leží na
srdci a že naše rozhodování bylo velice těžké.
Ale přesto jsme nakonec rozhodli…“.
K příspěvku „Vyjádření majitele pozemku“
p. D. Šlechty (str. 12) nelze se nezmínit, že nechápu, jak by se býval měl p. Pavel Dražan o pokácené stromy zajímat – a tím je zachránit před
pokácením – v době, kdy byly ještě ve vlastnic-

Reakce za město na
článek paní Milatové

tví předchozího majitele. Je tím snad skutečně
míněno, že měl zbraňovat původnímu majiteli
v tom, aby ke stromům dával hlínu s tím, že je jí
moc? A tak možná že za pokácení stromů může
vlastně p. Pavel Dražan? A jak p. Pavel Dražan
může, propánakrále, tímto svým příspěvkem nerespektovat soukromé vlastnictví p. D. Šlechty,
který už staví tam, kde druhdy ty pokácené stromy rostly?
O skutečném nerespektování vlastnictví v této
obci by se daly popsat stohy. Ale bylo by to marnější nežli hrachu na zeď házení.
Hana Milatová

Náves u kostela
Dobrý den, zajímalo by nás, jak to vypadá s dalšími úpravami návsi u kostela? Zejména nás zajímá, zda bude zachováno zdejší dětské hřiště a jestli u kostela bude otočka autobusu. Bydlíme
v této lokalitě a máme malé děti. Hříště je často využíváno a je jediné v této části města.

Na jednání dne 24. 2. 2011 zastupitelstvo přijalo usnesení k celkem 32 dílčím návrhům na
změnu územního plánu. Pouze jedno z těchto
usnesení se týkalo změny lesa na stavební parcelu (za bývalou školkou v Husově ulici) a tento návrh zastupitelstvo NEPŘIJALO (0 pro,
16 proti, 1 se zdržel hlasování). Kladně se
zastupitelstvo vyjádřilo k některým jiným změnám, ale žádná z nich se netýkala lesa.
Stejně tak návrh na změnu lesa na soukromou zeleň poblíž Karlické ulice zastupitelstvo
na jednání 31. 1. 2013 NESCHVÁLILO (0 pro,
16 proti, 1 se zdržel hlasování). O žádném
dalším předloženém nebo jen připravovaném
návrhu na změnu lesa na stavební parcelu
nevím.
Tomáš Hlaváček, člen rady města

Jan Formáček

O dalším řešení návsi jednala rada města
naposledy 18. února a 4. března. Bylo dohodnuto, že možná řešení sepíšeme a uskutečníme veřejnou schůzku s občany k jejich
projednání. Teprve pak by schválené zadání
bylo rozpracováno architekty a/nebo projektanty a posunuto k realizaci. Klíčovou otázkou bude případné umístění otočky – nejen
pro autobus, ale i pro zklidnění dopravy
u místní školy. V případě její realizace by se
dětské hřiště muselo přesunout, a to nejspíš

o pár metrů směrem k pomníku (např. místo
současných 3 parkovacích míst) nebo dolů
ke kostelu. V části vedle kostela by měla
vzniknout nová parkovací místa a klidová
zóna pro pěší, napojení na cestičku k trati.
O setkání i dalším postupu budeme samozřejmě včas informovat. Každopádně se
zde s dětským hřištěm jistě počítá, jeho zrušení se nemusíte obávat.
Filip Kořínek
starosta

z radnice

Daň z nemovitosti v roce 2013
Letos najdeme na složenkách na daň z nemovitosti, které nám všem zašle Finanční úřad Prahazápad, zřejmě až o 14 % vyšší částku než loni.
Důvodem je, že se poprvé projeví skutečnost,
že Černošice mají již více než 6000 obyvatel,
a ve výpočtu se tak automaticky projeví změna
příslušného koeficientu velikosti obce z hodnoty
1,4 na 1,6. Úroveň 6000 obyvatel jsme sice přesáhli již dávno – v roce 2009, jak ukazují údaje
dle matriky v přiložené tabulce, ale náš stát je
pomalý. Tentokrát jsme na tom všichni ušetřili.
Proč finanční úřad překvapivě ještě v letech
2010, 2011 či 2012 nebral v potaz skutečný počet obyvatel? Když jsme se po tom sami
s překvapením pídili, bylo nám vysvětleno, že
se FÚ neřídil dle průběžně aktualizovaných dat
z matrik, ačkoliv je má k dispozici skrze ministerstvo vnitra, ale podle sčítání lidu, které proběhlo
v r. 2001 a pak až 2011 (se zveřejněním výsledků až v r. 2012). V důsledku jsme tak tři roky
platili na dani z nemovitosti méně, než by odpovídalo skutečné velikosti obce.

V této souvislosti je také na místě zmínit, že
zvýšení místního koeficientu poprvé uplatněné
loni se nevztahuje na všechny typy výměr, takže
v součtu zaostal celkový výnos městského rozpočtu z daně z nemovitosti loni mírně za původním očekáváním, nicméně vybrané prostředky
jsou i díky dodatečným daňovým příjmům (novela RUD) dostatečné ke splácení úvěrů na opravy
komunikací.
Kompenzační program 2013 nově i pro starousedlíky v chatách
I v roce 2013 pokračuje v Černošicích
program kompenzace navýšení daně z nemovitosti vlivem změny místního koeficientu
z roku 2011 pro vybrané skupiny obyvatel.
Nově, na základě zkušeností z loňského roku,
jej mohou využít i starousedlíci, jejichž dům je
oficiálně veden jako rekreační objekt. Jinak
jsou podmínky obdobné – věk nad 65 let,
dlouhodobý pobyt v Černošicích, osamocenost v domácnosti, neexistence jiných příjmů

Počet obyvatel Černošic v letech 2002–2012
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4764

4893

5036

5189

5352

5502

5838

6014

6158

6348

6438
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kromě důchodu či dávek a neexistence jiných
nemovitostí aj.
Kompenzovat opět budeme rozdíl výše daně
mezi roky 2011 a 2012, tj. nárůst způsobený
zvýšením místního koeficientu rozhodnutím zastupitelstva. Výhodou bude i snazší zpracování tam, kde půjde o stejné žadatele jako loni.
V loňském roce byla kompenzace poskytnuta
celkem 37 žadatelům a její celková výše dosáhla 55.564 Kč, tedy v průměru 1.501 Kč na
jednoho žadatele.
Další informace a podrobné podmínky ke
kompenzačnímu programu jsou k dispozici
na městském webu v sekci Formuláře, popř.
je možné kontaktovat pí E. Řehořovou na tel.
221 982 526 nebo e-mailu eva.rehorova@
mestocernosice.cz a pí J. Urbanovou na tel.
221 982 506 nebo e-mailu jindra.urbanova@
mestocernosice.cz.
Zároveň na žádost Finančního úřadu Praha-západ upozorňujeme, že je zákonem dána
povinnost daň uhradit do 31. května. Kdyby
Vám náhodou nepřišla složenka, měli byste jej
kontaktovat.
Filip Kořínek
starosta města Černošice

z radnice

Názory zastupitelů
Jaký je váš názor na používání zábavní pyrotechniky? Mělo by její používání regulovat
město? A případně jak?

● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Byť nejsem příznivec pyrotechniky, tak mi
její používání příliš nevadilo. Poslední dobou však
mám pocit, že se používá až příliš často, což považuji za neslušné vůči všem, kdo jsou obtěžováni
hlukem. Nejsem přesvědčený o tom, že regulace
zábavní pyrotechniky je správná cesta, byť mne
trochu zviklal blog na aktualne.cz – Hodně světel,
rámusu a také smradu, napsaný Kamilem Wichterlem 12. 12. 2010, zejména pak popis chemického koktejlu, který používání pyrotechniky
v ovzduší způsobuje.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Vzestup užívání zábavní pyrotechniky v naší
obci je stejný jako kdekoli jinde. Snad proto jej
někteří spoluobčané vnímají jako problém a na
pořad dne přišla otázka – regulovat tuto činnost?
Je to podobná situace jako před nedávnou dobou
řešený spor o omezení používání hlučných strojů.
Podobnost je ale jen zdánlivá. Posekat trávu či pořezat dříví občas musíme všichni. Užívání zábavní
pyrotechniky je však spíše otázka zábavy, vkusu,
určitého módního trendu. Není to nezbytně nutné
pro život.
Při výkonu svého povolání jsem byl v minulosti
nucen dosti často řešit naprosto tragické následky nehod vzniklých při užívání pyrotechniky. Jde
většinou o těžká, devastující poranění obličeje
a rukou, prakticky vždy končící invaliditou nebo
těžkým trvalým poškozením postiženého. Bohužel dětem se tato zranění nevyhýbají, jsou naopak
častými oběťmi. Proto bych se přimlouval za zákaz užívání zábavní pyrotechniky na veřejnosti přístupných místech. Tyto hračky v rukou amatérů
nikdy nebudou stoprocentně bezpečné. Proto na
veřejných místech povolme užívání těchto zařízení
pouze profesionálům.
Ale co my amatéři? Proč si občas nevystřelit doma? Proč se nepobavit na zahradě svého
domu? Bude vždy záležet jen na nás a našich
spoluobčanech, jak moc k sobě budeme slušní
a ohleduplní, jak moc se budeme schopni o podobných věcech domluvit. Jistě to občas někomu
vadí. Stejně jako vadí hluk sekačky, motorové
pily, těm závistivým i vůně dobré grilovačky a někomu i křik dětských radovánek. Mě v noci budí
štěkot smečky cizích psů – přesto jsem na tato
zvířata nezanevřel, rád je podrbu a přinesu jim nějaký pamlsek. Pokusme se spolu žít a nevadit si
– chovejme se navzájem ohleduplně a současně
se snažme navzájem respektovat přání a potřeby
spoluobčanů. I ty pyrotechnické. Radujme se
z dobrého sousedského soužití. A k tomu je třeba
i jistá míra vzájemné tolerance.
Proto bych nechtěl užívání zábavní pyrotechniky
plošně zakazovat. Pokusme se spíše nastavit občanům jakési časové doporučení při jejím užívání.

Například co nejdříve po setmění nebo ne později
než například ve 20 hod (to již usínám u televize)
nebo po 21 hodině, kdy by měly usínat menší děti
apod. Pokusme se najít kompromis. A občas si
vystřelme. Třeba i jeden z druhého, dokážeme-li
to. Neregulujme se, tolerujme se!!
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Nejsem
přítelem používání zábavní pyrotechniky ani vydávání množství nejrůznějších omezujících vyhlášek.
Jako každý majitel psa vím, jak při těchto ohňostrojích trpí, ale nevidím reálnou možnost jak těmto pyrotechnickým radovánkám bránit. Městská policie
může v neděli přes den zkontrolovat dodržování
zákazu použití hlučných strojů, ale těžko by v noci
kontrolovala používání zábavní pyrotechniky –
leda by chtěla náhodně opětovat palbu. Je běžné
použít pyrotechniku na Silvestra, všichni s tím počítáme, pes dostane prášek, salám a všichni jsou
spokojeni. No, a pokud někdo pravidelně a často
slaví své významné dny pyrotechnikou, pak tomu
žádné nařízení nezabrání, protože tupost omezit
nelze, a to ani obecní vyhláškou.
● Petr Wolf (TOP 09): Za sebe nepovažuji problém používání pyrotechniky v Černošicích za nějak
zásadní. Pokud mám správné informace, tak volání
po regulaci je pouze voláním jedinců. Již jsme nad
tímto tématem diskutovali i na jednání rady města.
Dle dostupné judikatury Ústavního soudu je problematika používání pyrotechniky dostatečně regulována zákonem (č. 61/1988 Sb. o výbušninách)
a vyhláškou (č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických
výrobcích). Obec tudíž nemá právo zakázat používání pyrotechniky nějak plošně. Takový zákaz
lze stanovit pouze ve vztahu k určitým veřejným
prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění veřejného
pořádku či ochrany obecního majetku. S ohledem
na osobní zkušenosti a názory Ústavního soudu,
nepovažuji nějakou další regulaci pyrotechniky na
území našeho města za potřebnou.
● Michal Strejček (Volba pro město):
Ačkoliv nejsem příznivcem zábavní pyrotechniky (třaskavin, raket a dělobuchů všeho druhu se
bojím), nevidím důvod, proč její použití omezovat
nad rámec zákona ještě městskou vyhláškou.
Jednak se s ohňostroji nesetkávám zas až tak
často, v podstatě pouze na Silvestra, ale hlavně
tím opět vznikne problém s vymahatelností takového nařízení. Stejně jako např. v případě sekání
trávy. I kdyby MP byla schopna nedodržování této
vyhlášky pokutovat, o čemž ovšem tak trochu pochybuji, když není schopna v noci zajistit ve městě
pořádek ani na hlavní křižovatce, bude této sankci
nejspíše vždy předcházet udání. To v důsledku
znamená, že mezi sousedy už nebude snaha tolerovat se, případně domluvit se, ale snaha vyhrožovat si policií, která však zcela logicky nepřijede
před výbuchem, ale až po něm. Takže vlastně
pozdě. Chápu majitele psů, chápu obtěžování
hlukem, ale myslím, že v takovýchto případech
je vždy lepší prevence, než restrikce. Ta už řeší
jenom důsledky a nikoliv příčiny. Proto bych se
přikláněl spíše k apelu na domluvu mezi sousedy,
bude-li se konat někde na zahradě oslava narozenin apod. spojená s pyrotechnickou produkcí,

než k přijetí této vyhlášky. Pokud někdo odpálí dělobuch na ulici, tak ať ho policie sebere. K tomu
vyhlášku nepotřebuje.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Pokud někdo bydlí vedle náruživého odpalovače
rachejtlí a má třeba psa, může být tento způsob
zábavy pro něj skutečně velmi obtěžující. Proto
jsem toto téma otevřela k diskusi. Nejsem příznivkyní přílišného omezování, nicméně v tomto případě si umím představit, že bychom – pokud nám
to zákon umožňuje – omezili v našem městě používání zábavní pyrotechniky například na 31. 12.
a neumožnili její používání v blízkosti městských
objektů (školy, školky, úřad, pošta, DPS) z důvodu
jejich možného poškození.
● David Otava (Nezávislí pro Černošice): Ne,
opravdu, to ne. Nejsem fandou vyhlášek a nemám
rád přílišné omezování svobody (byť je to někdy
nutné). Ale hlavně se neuchylujme k takovým opatřením, jako je místní regulace používání zábavní
pyrotechniky. To už je pak opravdu jenom krůček
k přidělování povolenek na víkendové BBQ.
● Filip Kořínek (Věci černošické): V průběhu roku považuji ohňostroje za obtěžující a jaksi
nemístné a neskromné, ale celkově používání
pyrotechniky v Černošicích nedosáhlo takových rozměrů, abych byl pro regulaci vyhláškou.
K Silvestru jednoznačně patří. Zajímavým a novým aspektem diskuze ale je, jak velmi škodlivé
mohou být chemikálie, které z ohňostrojů unikají
do ovzduší. Nejde tedy jen o hluk. Prosím proto
všechny o ohleduplnost vůči širšímu okolí i životnímu prostředí a použití pyrotechniky během roku
se spíše vyhýbat.
● Martin Stádník (Věci černošické): Tak jako
v jiných případech, kdy jsem proti regulování nad
nutnou míru, jsem proti i v tomto případě. Myslím,
že v současné době množství těchto projevů není
nijak dramatické, aby bylo třeba je více omezovat.
Zároveň je třeba připomenout, že již nyní platí pro
případné organizátory této zábavy ustanovení vyhlášky č. 5/2012 o ochraně veřejného pořádku,
kterým by se měli řídit. Myslím, že podobně jako
v případě sekání trávy motorovými sekačkami,
i zde je třeba se chovat tolerantně. A to jak ze strany jedné, tak i druhé.
● Pavel Tichý (Věci černošické): Nemyslím si,
že je to v Černošicích problém, který by vyžadoval
jakoukoliv regulaci.
● Milada Mašatová (ČSSD): Časté užívání zábavní pyrotechniky považuji opravdu za nevhodné,
vadí mi především její až válečná razance. Kromě
toho, že tato pyrotechnika způsobuje značný hluk,
je s jejím používáním spojené nebezpečí vážných
úrazů. A dalším problémem je chemické znečištění ovzduší. Připojila bych se proto k tomu, aby
používání pyrotechniky bylo nějakým způsobem
regulované, pokud to legislativa dovoluje. Pokud
se nemýlím, tak plošný zákaz nedovoluje. Co ale
jít třeba cestou omezení na určité svátky, dny či
určitý čas? Jestliže by takové omezení bylo v souladu s platnou legislativou, byla bych určitě PRO.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce IL
všechny zastupitele.

Bezplatná právní a bytová poradna pro důchodce
Krajská rada seniorů Středočeského kraje zahájila činnost sociálně-právní a bytové poradny
a bezplatné poskytování konzultací pro důchodce
Středočeského kraje. Požadavky na konzultace
jsou přijímány osobně každý čtvrtek od 13 do 16
hodin v kanceláři Krajské rady seniorů na adrese

Kladno, Dům Techniky, ul. Cyrila Boudy 1444,
kancelář č. 138 v 1. patře budovy (naproti hotelu
Kladno). Zájemci o konzultace mohou zaslat své
požadavky nebo sjednat schůzku rovněž elektronicky na adrese rs.kraj@seznam.cz, zaslat faxem
na číslo 312 522 874, odeslat poštou nebo vhodit

svůj stručný požadavek s uvedením kontaktu přímo do schránky KR seniorů na uvedené adrese.
Každý dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve
velmi krátké lhůtě.
M. Vajs
předseda KR seniorů SČ kraje
15

z města a okolí

Sté výročí založení Sokola Černošice
Tělocvičná jednota Sokola Černošice byla založena 7. 12. 1913. Nebylo to lehké, protože dožívající Habsburská monarchie nepřála svobodomyslnému směru vystupování potomků Koruny české.
Ani černošičtí sokolové to neměli lehké. První
dochovaná legitimace s datem 1926 je místního
pekaře pana Josefa Veselého a jeho ženy Anny.
Dne 21. 1. 1934 se konala valná hromada za
účasti 29 bratří a 13 sester. Starostou byl zvolen K. Klán, zástupcem A. Čumrda, náčelníkem
E. Šípek, náčelnicí A. Linhartová, vzdělavatelem
Ing. V. Ringers. Ve výboru byli: E. Junek, A. Mašek, J. Žampa, K. Veselý, J. Hakl, L. Ebenhöch,
K. Kloboučník, J. Veselý, J. Kučera. Velkou ztrátou byl odchod Ing. Ringerse a Šípka, šlo o velmi
zkušené vedoucí duchovní a tělesné výchovy.
Nejprve se cvičilo v místních hostincích Monopol, Na Slánce se skromným nářadím. Sokolové
toužili po vlastní střeše nad hlavou, a tak bylo založeno družstvo pro výstavbu sokolovny. Byla válka, pak přišla hospodářská krize, ale naši předci
byli vytrvalí. Plány na stavbu sokolovny vypracoval
bratr arch. Jaroslav Frölich, žák architekta Jana
Kotěry. Stavební plány byly přezkoumány a schváleny stavební komisí podle podmínek uvedených
ve stavebním protokolu ze 13. 12. 1932.
Členové upravovali pozemek, dováželi stavební
materiál, promítali dobové filmy, pořádali divadelní představení, aby získali peníze, ale to vše bylo
málo, proto si Sokol musel vzít půjčku, která byla
kryta zárukou – osobním majetkem členů. Dalo to
hodně starostí, ale půjčka byla splacena.
Základní kámen byl položen v srpnu 1930.
Stavbu prováděl stavitel pan Hakl. Na stavbu bylo
použito červeného sliveneckého mramoru. Slavnostní otevření sokolovny se konalo 4. června
1933.
Činnost rázem stoupla, hlásili se noví členové,
zejména mládež. Velký podíl na tom měl náčelník
br. Ludvík Ebenhöch.
V roce 1934 Sokol Černošice získal licenci na
provozování kina. Promítalo se v neděli odpoledne, ale i zde se projevila hospodářská krize, hodnotné filmy byly drahé. Aby zvýšili návštěvnost,
sváželi členové diváky z okolních vesnic vlastními povozy. Pořádaly se různé taneční zábavy,
zvláště tradiční Šibřinky, letní slavnosti s mnoha
atrakcemi a dobrotami, které napekly sestry. Velké pohoštění měla na starost slečna Ptáčníková,

Nordic walking –
procházka a kruhový
trénink v přírodě
Sobota 6. dubna, sraz ve 14.30 hod u sokolovny (Club Kina) v Černošicích
• cca 6–8 km v okolí Černošic (les, členitý
terén)
• nácvik správné techniky chůze s holemi
• kruhový trénink v přírodě – posilování,
protažení
• pohodlné oblečení a obuv
• zdarma
Bližší informace Dana Pánková,
tel. 736 264 680, dana.pankova@email.cz
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výborná kuchařka (dnes Starý dům). Jídlo připravovala v podzemní kuchyni sokolovny a výtahem
se vyváželo do dnešní šatny vedle vchodu do koupelny. Výtěžek šel na splátky.
K sokolovně byl ale špatný přístup z Karlštejnské ulice. Z té se slézalo po schůdcích ke korytu potoka k lávce, na druhé straně se opět po
schůdcích vylézalo nahoru. Podle usnesení zastupitelstva z 19. 9. 1934 byla místnímu staviteli
Fr. Poláčkovi zadána stavba silničního mostu přes
Švarcavu. Dne 7. října byl podepsán protokol
o předání staveniště, dne 8. října stavba zahájena
a 10. listopadu ukončena, ale byla poloviční, do
dnešní šíře byl most přestavěn v roce 1954.
A sokolovna žila, tělocvična byla plně využita
a nahoře v klubovně se sestry věnovaly svým radostem, ručním pracem, paní sokolnice Šťastná
uvařila „kafíčko“ a byla pohoda.
V roce 1936 se v sokolovně připravovalo družstvo žen na Olympijské hry v Berlíně, kde – se
vztyčenou hlavou a přímo hleď – nepozdravily
Hitlera, a tak mohly být jen druhé. Nácvik řídila
náčelnice ČOS sestra Provazníková.
A pak přišly zlé časy. Začala 2. světová válka,
Sokol byl zakázán, mnoho jeho členů skončilo
v koncentračních táborech a na popravištích.
Naše sokolovna byla zapečetěna. Přišel konec
války a sokolovnu opustilo 30 zajatých německých vojáků a civilistů, všichni se s nadšením sna-

žili co nejrychleji obnovit činnost a začít s přípravami na XI. všesokolský slet.
V březnu 1947 byla založena pobočka Sokola
Černošice v Solopiskách.
Všechny dřívější sportovní svazy byly začleněny do ČOS a vznikl Československý svaz tělesné
výchovy a sportu – ČSTV. V dubnu 1948 po projednání na MNV to bylo provedeno také v Černošicích. Vše změnil 25. únor 1948. Komunisté konání sletu již nemohli zakázat, ale mělo to zlou dohru.
Podle přípisu ONV Praha ze 7. 10. 1948 byl v Černošicích zvolen nový dělnický starosta, který o činnosti Sokola nic nevěděl. Ustavující schůze nového Sokola se konala 12. 10. 1948 a na ní bylo
vyloučeno 18 černošických členů. Jiné jednoty
měly ještě vyšší počet postižených. Důvod očisty
nebyl znám. Podle novinových zpráv to měl být následek nevhodného chování Sokolů při sletovém
průvodu. Když pochodovali kolem tribuny, kde stál
Gottwald, bylo naprosté ticho a mnozí prošli s otočenou hlavou. Naopak při pohřbu prezidenta Dr.
Beneše projevili upřímnou lítost.
Na valné hromadě v únoru 1951 byl Sokol přejmenován na Závodní sokolskou jednotu Fruta
Černošice.
V roce 1956 již kino nepatřilo sokolům a bylo
přejmenováno na Kino Svět.
A tak Sokol Černošice přišel podruhé o svou
sokolovnu.
Milena Křížová

Zprávy ze Sokola
100. výročí založení Sokola Černošice
S historií Sokola se budou mít
možnost občané Černošic seznámit v rámci
oslav 100. výročí. Na prázdniny v rámci Černošické mariánské pouti připravíme v sokolovně
výstavu, která připomene minulost a současnost
naší jednoty. V neděli 9. června chystáme slavnostní akademii, v rámci které se představí naši
cvičenci jednak v pódiových vystoupeních v Club
Kinu, jednak na hřišti a na zahradě. Zde bude
turnaj ve volejbalu smíšených družstev, ukázka
basketbalu a florbalu žáků a cvičení gymnastiky,
pokud bude příznivé počasí, v případě deště by
gymnastika byla v tělocvičně. Podrobnější informace o oslavách uvedeme v květnovém čísle IL,
informace budou též na plakátech v obci.

Kromě oslav 100. výročí založení TJ Sokol Černošice se v 1. pololetí uskuteční následující akce:
• 14. 4. Černošice – z pohádky do pohádky,
pro nejmenší předškoláky organizuje v naší
sokolovně náčelnice Zuzka Pavlovská
• 20. 4. Zálesácký závod zdatnosti – uskuteční se na stejném místě jako v loňském roce
v prostoru Šimákova na Brdech
• 25. 4. Čarodějnice – už tradiční rej čarodějnic pořádaný naší TJ pro všechny věkové
kategorie na zahradě u sokolovny
• 11. 5. Příbram – všestrannost (gymnastika,
atletika, šplh pro všechny kategorie žactva,
dorostu a dospělých kromě předškoláků
• 8. 6. Komárov – župní přebor předškoláků
v atletice, gymnastice a míčovém trojboji
Libuše Müllerová

z města a okolí

Kam můžete přihlásit své dítě do školky či klubu malých dětí
KLUB LOĎKA (Černošice)
Klub Loďka je dopolední křesťanská miniškolička, která vznikla ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Černošicích. Najdete nás tedy přímo v nové modlitebně vedle Centra Vráž.
Pečujeme o komplexní rozvoj dětí podle rámcového plánu pro předškolní vzdělávání. Kromě toho se ale snažíme vést děti ke křesťanským
hodnotám jako je láska či ohleduplnost. Dvoučlenný kvalifikovaný personál (učitelka MŠ s dlouholetou praxí a asistentka – profesionální chůva a lektorka výtvarné výchovy) zajišťuje individuální pozornost díky maximální kapacitě 12 dětí.
Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s mokropeskou
školkou, která nám umožňuje spoluúčast na divadelních představeních
a výletech. Letos se například pojedeme podívat na pražské Letiště Václava Havla nebo do zoo v Liberci.
9. května od 14 do 17 hodin máme Den otevřených dveří. Můžete se
k nám přijít podívat, vše si prohlédnout a rádi vám zodpovíme všechny
vaše otázky. Současně taky proběhne zápis dětí na školní rok 2013/14.

FOTO: Klub Loďka

Pokud by se nezaplnila kapacita, můžete přihlašovat své děti během
celého školního roku. Těšíme se na vás!
Marie Ranšová

Školka Jeden strom (Lipence – Dolní Černošice)
Občanské sdružení Jeden strom bylo založeno v březnu 2009. Zakládajícími členy byly pedagožky s dlouholetou praxí Mgr. Alena Laláková, Mgr.
Jana Wills a Andrea Kořínková.
Samotné centrum Jednoho stromu leží v Dolních Černošicích v malebném prostředí Vackova statku uprostřed polí nedaleko řeky Berounky.
Komunitní centrum se otevřelo v září 2009 a současně s ním byl zahájen
i provoz školky Jednoho stromu pro děti ve věku 3–6 let, od září 2010 pak
provoz školičky Rarášků pro děti ve věku 2–3,5 roku.
Mezi další nabídku patří volnočasové aktivity od pohybově-dramatické
výchovy přes keramiku až po angličtinu a sportovní přípravku, pořádání tradičního červencového příměstského tábora, pobytové akce či poradenské služby z oblasti dětské psychologie, speciální pedagogiky, logopedie
a mediační službu.
Důraz je kladen na inkluzivní vzdělávání a podporu rodin dětí s poruchami autistického spektra.
Poradenství v této oblasti umožňuje rodičům buď přímé začlenění jejich
dětí do provozu předškolního zařízení os Jeden strom nebo možnost získání poradenských služeb a podpory při výběru dalších odborných zařízení.

K odborné spolupráci i podpoře výchvoně-vzdělávacícho procesu v předškolním
vzdělávání využívá os Jeden strom služby
občanského sdružení Rytmus, Speciálně
pedagogické centrum Štíbrova, Pražskou
pedagogicko-psychologickou
poradnu
a Asociaci pomáhající lidem s autismem.
Od září 2012 se činnost sdružení v oblasti předškolního vzdělávání rozšířila
o klub založený na principu lesní mateřské
školky s farmou Na dvorečku v Řevnicích.
Os Jeden strom se stal v září 2012 čekatelem na vstup do Asociace
lesních mateřských školek.
V rámci účasti na projektu All inclusive os Rytmus Praha se školka Jednoho stromu zavázala ke společnému inkluzivnímu vzdělávání s Bilingvní
mateřskou školkou Pipan pro sluchově postižené, s. r. o.
Pro více informací se podívejte na www.jedenstrom.cz.
Alena Laláková

Česko-anglická Montessori školka Z V O N E Č E K (Karlík)
Zvoneček je školka pro děti od 3 do 6 let. Nachází se v klidném prostředí karlického lesa. V blízkosti školky je krásné, nové dětské hřiště.
Celodenní provoz školky je od 7.30 do 17.00. Výchovně vzdělávací
program je založen na metodě pedagogiky Marie Montessori, jejímž
základem je celostní učení, které zahrnuje velké množství senzorických
a jiných pomůcek k výuce. Tyto pomůcky umožňují dítěti mimoděk
a bez námahy se učit matematické zákonitosti a pojmy. Připravují se na
desetinný systém, zdokonalují jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
zcitlivují konečky prstů. Srovnávání, přiřazení a posouzení jsou důležité předpoklady pro složitější funkce, jako je měření, základní zkušenosti s geometrickými tělesy a figurami. Pomůcky, které mají přesný
cíl a přesné použití se objevují ve všech pěti vzdělávacích oblastech:
praktickém životě, smyslové výchově, matematice, jazyce, kosmické
výchově (nauce o zemi, přírodě a vesmíru). Ve třídě jsou 2–3 pedagogové na 18 dětí, z toho jeden rodilý anglický mluvčí.
Děti se tak setkávají s dvojjazyčným prostředím a přichází do přímého
kontaktu s cizím jazykem již od útlého věku, což odstraňuje bloky v budoucnosti, děti ho vnímají přirozeně a stává se nedílnou součástí jejich
života. K většímu zapojení anglického jazyka jsme tento rok otevřeli pro
školkové děti pilotní program pod vedením zkušené lektorky Šárky Frelichové, která využívá výukové metody Helen Doron. Děti absolvují dvakrát týdně specializovanou výukovou hodinu angličtiny touto metodou.
Více informací o této metodě naleznete na http://www.helendoron.cz/
pobocky/karlik.

FOTO: Montessori školka Zvoneček

Všichni naši učitelé se aktivně zajímají o zdravý životní styl, vlastní
osobnostní a profesní růst a jsou pozitivně naladěni. Spolupracujeme
s rodiči formou workshopů, pozorování dětí ve třídě, pořádáme výlety
a společné aktivity pro rodiče a děti. Dvakrát do roka rodiče obdrží souhrnnou zprávu o vývoji dítěte. Také nabízíme široký výběr odpoledních
kroužků, které jsou otevřeny široké veřejnosti. Více informací naleznete
na www.montessoriskolka.cz, přijďte se na nás podívat, těšíme se na
Vás.
Lucie Zuda
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Krátké zprávy ze základní školy
• Ve čtvrtek 14. března se škola zúčastnila okresního kola Zeměpisné
olympiády. Jakub Černý ze šesté třídy obsadil druhé místo a postupuje
do krajského kola.
• Žáci pátého až osmého ročníku řešili příklady školního kola Pythagoriády. Celkem bylo 38 úspěšných řešitelů.
• Na své druhé schůzce v tomto školním roce se sešla Školská rada.
Zápis z jednání najdete na www.zscernosice.cz.
• Třída 6. A adoptovala v pražské zoo štětkouna afrického. Žáci získali
certifikát o adopci, časopis Trojský koník a volné vstupenky do zoo, aby
své adoptivní zvíře mohli navštívit.
• Druhá polovina žáků sedmých tříd odjela na LVK v Peci pod Sněžkou,
2. B první březnový týden lyžovala v Krkonoších na Niklově vrchu.
• Školní parlament vybíral nejzajímavější videa natočená v rámci projektu The Youth Video Museum. Ve školním kole o nejlepší video zvítězil
snímek „Funny Prague Tour“ žáků Johanovské, Budíkové B., Budíkové
A., Šece, Štiky a Protivové. Na dalších místech byly snímky: Naše škola,
Visitors a Czech Christmas. Na květen chystáme projekci našich i zahraničních videí při slavnostním večeru v Club Kinu. V rámci projektu
se zároveň uskutečnila i pětidenní návštěva partnerské školy v Nancy
ve Francii.
• Krásy a nekrásy Černošic – to je název fotografické soutěže v rámci
projektu Den Země. Děti se snaží zachytit svými fotoaparáty ve městě to
hezké, ale i to, co se jim nelíbí.
• Ve školní družině v Komenského ulici pokračuje celoroční projekt Čtení pomáhá. Děti se mohou zapojit individuálně. Po přečtení knihy a zodpovězení 4 otázek získají virtuálních 50 korun, které dle svého uvážení
mohou dát na určitý charitativní projekt, mohou přispět i společnou četbou. Zatím jsme přečetli Mikulášovy patálie, Dášeňku, Fimfárum a Povídání o pejskovi a kočičce. Tímto způsobem jsme již přispěli 900 Kč.
• 29. a 30. dubna bude volno ředitele školy.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

Tisková oprava
V Informačním listu – březen 2013 bylo u textu Ruce, tleskejte masopustu! na str. 19 uvedeno chybně jméno autorky. Autorkou tohoto textu
je Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele ZŠ, nikoliv paní učitelka Ludmila
Zhoufová. Oběma se velmi omlouváme.
Dana Jakešová, editorka

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem organizátorům a účinkujícím ve školní akci „Ruce, tleskejte masopustu!“, která se konala
v únoru ve sportovní hale ve škole. Akce byla velmi vydařená, velmi
pěkně zpracovaná a představená. Oceňujeme velké osobní nasazení
a investovaný čas všech, kteří se na akci podíleli.
Za Školskou radu ZŠ Černošice Michaela Dvořáková

inzerce

+420 737 478 806
WWW.SPLASENYPOCITAC.CZ

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE
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-- Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek dopoledne. --

Duben v Mraveništi
• 4. 4. – Sluníčko, Sluníčko, popojdi maličko... Trošku světla ze Sluníčka
doneseme do pokojíčka!
• 5. 4. – Kvítečkové mraveniště – Jaro už je tady! Nás čeká v mraveništi
kvítečková pohádka a k tomu si vyrobíme pestrobarevný puget.
• 11. 4. – Kolíčkový Zlatohlávek – Pomalu se budí příroda a my si nachytáme broučky, přilepíme je na kolíčky a ozdobíme si doma pokojíček.
• 12. 4. – Palečkové mraveniště – Spočítáme si prstíčky a pak si zahrajeme divadlo s palečkovými loutkami.
• 18. 4. – Beseda s MUDr. Pokornou. – Na programu jsou aktuální témata
první pomoci u dětí, nejčastější letní úrazy a dále diskuze na volné téma.
Pro děti bude v průběhu besedy připravena volná herna.
• 19. 4. – Domečkové mraveniště – Povídání o tom, kde a s kým bydlíme.
• 25. 4. – Veselé brčko - Už je krásně teplo a my musíme hodně pít, abychom byli zdraví! A pít veselým brčkem nás baví!!!
• 26. 4. – Pavoučkové mraveniště – Na svatého Jiří vylezli ven hadi, pavoučci a štíři. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit!
MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod.
Těšíme se na Vás v komunitním centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel.: 603 283 939, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

Chorus Angelus zpíval
za živou vodu
Pěvecký sbor Chorus Angelus společně s Jitkou Zelenkovou, Leonou Machálkovou, Vojtou Lavičkou a dalšími zpěváky zazpívali 7. března v Berouně
na charitativním koncertě „Za živou vodu“.
Koncert se uskutečnil v rámci konference Berounská výzva 2013. Tohoto charitativního večera ve prospěch Koalice STOP HF bojující proti těžbě
břidlicového plynu frakováním se zúčastnilo přes 350 posluchačů. Během
akce zazněly písně o vodě a promítaly se fotografie s motivem vody. Večerem provázel Petr Vacek.
Více informací o Koalici STOP HF či problematice hydraulického frakování najdete na www.stophf.cz.
„Když nás Janis Sidovský, který tento koncert produkoval, oslovil s prosbou, abychom podpořili Koalici STOP HF, tak jsme samozřejmě neváhali
tuto nabídku přijmout. Děti i my dospělí z Chorus Angelus uděláme maximum pro to, aby naše voda zůstala živá.“
Simona Pešková, Chorus Angelus

inzerce

Soudní znalec

v oboru oceňování motorových vozidel a strojírenství
s více než 30letou praxí

nabízí rychlý a spolehlivý odhad ceny.
Přijedu kamkoli. Ing. Kotnauer 603418078

z města a okolí

Britská rocková legenda vystoupila v Club Kinu
Britská rocková skupina Hundred Seventy Split,
která je prakticky „vedlejšákem” dvou členů slavných anglických Ten Years After, v půlce března
vyloženě nadchla publikum v Club Kinu. Na koncert dorazili fandové doslova z celé republiky
a byl to vskutku divácký zážitek. Byl jsem velmi
překvapen, jaký je pořád velký rozdíl mezi kvalitními britskými kapelami a naší domácí produkcí. Britové byli prostě první liga od produkčního
zajištění po samotné vystoupení. Touto cestou
bych chtěl Club Kinu poděkovat za uspořádání
tohoto jedinečného koncertu, neboť vím, co to
stálo úsilí, práce, o penězích ani nemluvě. Černošické bych chtěl naopak povzbudit k návštěvě
takových jedinečných koncertů, které se podaří
v Černošicích uspořádat. Hundred Seventy Split
sice rádi vystupují v malých klubech, ale pro ně
jsou malé kluby o kapacitě minimálně 1000 lidí.
V Černošicích udělali výjimku a v Club Kinu bylo
ještě dost místa třeba i pro Vás.

FOTO: Pavel Blaženín st.

-- Hundred Seventy Split --

Pavel Blaženín

Procházky přírodou nejen pro seniory
Těšíte se na procházky jarní přírodou? Hledáte společnost jara chtivých lidí? Pak neváhejte
a kontaktujte nás.
Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci
s paní Věrou Macourkovou chystají „Procházky

po okolí“ na sobotní odpoledne. První společná procházka se uskuteční dne 20. 4. 2013
do nedalekého Karlíka. Sraz všech zájemců
bude před prodejnou Tesco na Vráži ve 13
hodin. Doporučujeme pevnou obuv a případ-

ně trekingové hole. V případě Vašeho zájmu
kontaktuje paní Věru Macourkovou na tel. 739
629 875.
Těšíme se na Vaši společnost
Miroslav Strejček, DPS

Každé úterý kurz
trénování paměti pro seniory
Tréninky paměti pro seniory budou v DPS probíhat každé úterý mezi 9.45
a 11.15 až do poloviny května. Vstup je zdarma a přijít můžete na kteroukoliv
lekci bez ohledu na to, zda jste byli či nebyli na těch předchozích. Každou
hodinu se učíme jednu novou metodu, pomocí které si něco lépe zapamatujeme, a vše si hned zkoušíme na praktických příkladech ze života.
Eva Matějáková a Daniela Göttelová, certifikované trenérky paměti
FOTO: DPS

-- V první hodině se učila metoda LOCI (místa), pomocí níž jsme
schopni si zapamatovat i dlouhý nákupní seznam. --

Tour de Kryštof
Anglická školka a škola Kryštof pořádá 1. ročník závodu dvojic (dítě
jede na kole+rodič běží) v sobotu 25. 5. v 10 hodin.
Závod bude OPEN a rozdělen do dvou kategorií, registrace nutná!
Více v polovině dubna na www.klckrystof.cz!
Marcela Polová
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Kde ty trhy jsou? Aneb Černošické farmářské trhy v novém
S příchodem jara se rozproudí další sezóna Černošických farmářských trhů. Letos startuje v sobotu 4. května, a to na zcela nové adrese – u vily
Tišnovských na Karlštejnské ulici.
V současné chvíli jsou ve hře dvě plochy, jedna
travnatá na zahradě vily a druhá zpevněná v podobě parkoviště o kousek dále. Organizátoři se
přiklánějí ke druhé variantě, která sice není tak
romantická, ale nehrozí, že by bylo třeba na trh
chodit ve „farmářském“, tedy v holínkách.
„Dosavadní tržiště u hotelu Kazín se bohužel
za poslední rok stalo nevyhovujícím. Jednak
kvůli náročnému zajišťování úklidu prostoru,

Co chystá
o. s. Náruč v dubnu
5. ročník Dětské regionální výtvarné soutěže je uzavřen. Nyní už se můžete těšit
na výstavu všech prací. Vernisáž výstavy
na téma Cesta do budoucnosti a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ
Řevnice (sál Zámečku) v úterý 9. dubna
2013 v 16 hodin. Výstava potrvá do
5. června 2013.
Na středu 24. dubna od 19 h je potom
připraven pořad CÁRY STARÝCH FILMŮ
složený z unikátních dokumentárních filmů. Vznikl v rámci projektu historie českého undergroundu Ústavu pro studium
totalitních režimů. Pásmo chronologicky
propojuje komentářem jeden ze zakladatelů undergroundového hnutí – František
Stárek – Čuňas, publicista, někdejší šéfredaktor časopisu VOKNO, disident, policista, dokumentarista, historik.
Vstupné 60 Kč.
Šárka Hašková
o. s. Náruč, Řevnice

a pak hlavně kvůli vadné elektroinstalaci, která měla za následek
dva požáry letos v lednu a únoru. Následně byl hotel stavebním úřadem uzavřen. Proto jsme
se rozhodli hledat nový prostor
a město nám vyšlo vstříc. Trhům to u vily Tišnovských rozhodně bude slušet!“ konstatuje jedna
z organizátorek trhu.
Nespornou výhodou oproti prostranství před
Kazínem je, že nové místo nabízí dostatečné
parkovací kapacity v přilehlých ulicích, což bylo
často diskutované téma.

Trhy se stejně jako v předchozích letech budou
konat jednou za 14 dní (každou sudou sobotu) od
8 do 12 hodin. Kromě potravy základní se můžete
těšit i na potravu duševní. Divadelní doprovodný
program bude opět zaměřen především na děti.
Aktuální dění můžete sledovat na webových
stránkách www.cernosicketrhy.cz nebo na Facebooku.
TAK, o. s.

Blahopřání k životnímu jubileu
Dne 16. 4. se dožívá 100 let věku pan JUDr. Jan Dragoun z Vráže. Do Černošic se přistěhoval
v roce 1937 a od té doby je naším spoluobčanem. Pevné zdraví do dalších let, dobrou náladu
a ještě mnoho zahrádkářských úspěchů mu přeje
jeho početná rodina!

Valná hromada ČČK
Tak jako každý rok i letos se uskutečnila 23. února v DPS na Vráži valná hromada místní skupiny ČČK
v Černošicích. Vážíme si přítomnosti všech členů, kteří se i za velmi nepříznivého počasí na schůzi dostavili. Milá byla i účast hostů, kteří zastupují jiné organizace – pana Boháče-ČSZ a pana Kačírka-SDH.
Podporou nám byla i přítomnost předsedy OS ČČK Prahy Ing. Bc. Martina Srba.
Na valné hromadě byla zhodnocena činnost za uplynulé čtyřleté období. Myslíme, že se nemáme za
co stydět. Blahopřáli jsme 142 jubilantům (80, 85, 90, 91, …99 let), uspořádali jsme 25 výletů, 19 x
jsme navštívili generální zkoušky divadel (ABC, Rokoko, Vinohrady, Braník), zajistili jsme školení první
pomoci vedené Václavem Strakou, pomáhali jsme zajišťovat zdravotní dohled (2 x) při závodech „Černošická míle“ a májových slavnostech. Sbírali jsme humanitární pomoc pro Diakonii Broumov. V této
činnosti chceme pokračovat i v dalším volebním období.
Tento rok chceme uskutečnit výlety:
• 24. 4. Libochovice nad Ohří – Roudnice nad Labem.......... 220 Kč
• 22. 5. Český Šternberk – Sázava...................................200 Kč
• 19. 6. Mariánské Lázně – Kladská.................................. 370 Kč
• 17. 7. Jablonné v Podještědí – Lemberk.......................... 350 Kč
• 14. 8. Vinařice u Kladna – Třebíz – Slaný......................... 200 Kč
• 11. 9. Lipno – rozhledna...............................................400 Kč
Přihlásit se můžete u kontaktních osob: Jindra Jandurová 251 643 389, 721 613 052, Stanislava HraVáclava Raková, jednatelka ČČK
diská 251 641 264, 775 232 702

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
7. 4.
18. 4.

Komorní koncert vážné hudby
Beseda s MUDr. Pokornou – úrazy dětí, první pomoc

20. 4.
21. 4.
25. 4.
28. 4.
28. 4.
1. 5.
3. 5.
5. 5.

Procházka k vodárenským objektům V Kosině
Pohádkové odpoledne – soutěže a disco pro děti
Rej čarodějnic pro děti – pořádá Sokol
Don Quijote de la Ancha – divadelní představení
Garage Sale
Pohádkový les
Černošicko-themarský večírek
Májové slavnosti

19.30, sál ZUŠ, Střední ul.
9.00, komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
(naproti kostelu)
10.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
14.00, restaurace Pod Lípou
zahrada u sokolovny
19.00, Club Kino
10.00–15.00, Černošice
13.00–18.00, start u hřiště v Husově ul.
20.00, Club Kino
od 14.00, Masopustní nám.

v okolí
5.–30. 4. Od Brd napříč republikou – výstava fotografií hradů a zámků
14. 4.
Na útěku – jevištní roadmovie nejen o jízdě životem dvou svérázných
žen; divadelní spolek Křoví
24. 4.
Cáry starých filmů – pořad složený z unikátních dokumentárních filmů
27. 4.
Bezpečné jaro – zábavné odpoledne na dětském dopravním hřišti
4. 5.
Velké radotínské rodeo
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zámek Dobřichovice
19.30, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
19.00, Modrý domeček, Řevnice
13.30–17.00, Radotín
Areál říčních lázní, Radotín

z města a okolí
FOTO: o. s. Aqua Incorrupta

Don Quijote de la Ancha
Po formální stránce
zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav
Polívka cestu didaktické
klaunikyády. „Názornost,
atraktivnost, spontánnost,
lidový humor a především
přirozená hravost. Forma,
která je v představení Don
Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastně hra na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu.
Výsledkem toho je pocit
-- Hra má za sebou již více než čtyři tisíce repríz. -radosti z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi
Příznivci divadla se v neděli 28. 4. mohou těšit na divadelní představení Don Quijote de la hercem a divákem, radost ze společné účasti na
tvorbě okamžiku, která je umocněna prožitkem
Ancha v podání brněnského divadla Klaunihybatelské síly ušlechtilého donkichotství,“ naky. Hraje se od 19 hodin v černošickém Club
psal o hře Dr. Jan Skulil.
Kinu.
Představení je velice komunikativní, setkává
V hlavní roli se představí světoznámý chůdohese s nebývalým úspěchem u diváků všech věkorec Lenoire Montaine, který cestou humoru přivých skupin. Inscenace slaví 25 let od prvního
bližuje velkou literární postavu Dona Quijota a záuvedení, má za sebou čtyři tisíce repríz a stala se
roveň myšlenky našeho velkého pedagoga J. A.
již legendárním představením. Vstupné 120 Kč,
Komenského. Tato vynikající komedie divákům
děti do 15 let 50 Kč. Na divadelní představení zve
přináší spoustu smíchu a zábavy, ale také potěšuměsto Černošice.
jící dárečky. Svéráznému zpracování osudů Dona
Pavel Blaženín
Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace.
FOTO: divadlo Klaunsky

Kdo zachrání princeznu a čerta?
Chcete, aby se vaše děti krásně bály? Aby pomohly strašné čarodějnici z truhly plné brouků
vytáhnout kouzelná slůvka a princovi zase zasytit
strašlivého draka? Vezměte je s sebou ve středu
1. 5. (státní svátek) do Pohádkového lesa na
hřiště u Husovy ulice v Černošicích (směr na
Novou Vráž).
Agentura Velká dobrodružství ve spolupráci
s městem Černošice zde pro vás připraví pohádkový les plný strašidel, vodníků, draků a rusalek,
u kterých děti budou plnit zcela originální úkoly.
Dvoukilometrovou lesní trasu mohou děti projít
kdykoliv od 13 do 18 hodin. Na startu u hřiště
dostanou děti průvodní dopis s popisem trasy,
namalovanými pohádkovými postavami, které na
ně na trase budou čekat. U každé budou řešit nějaký zapeklitý úkol, za jehož splnění dostanou do
dopisu razítko. Pokud splní
všechny úkoly, čeká je v cíli
u víly Jasmínky a stromu
splněných přání královský
poklad.
Pokud chcete být přednostně posláni na cestu
v čase, který vám vyhovuje,
zaregistrujte se týden před
akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře
v rubrice Pohádkový les.
Přijít můžete ovšem i bez registrace. Vstupné je 50 Kč.
Doražte v jakémkoliv počasí.
Budete se dobře bavit!
Lucie Nachtigallová
agentura Velká dobrodružství

-- Vodárenský objekt V Kosině --

Procházka
k industriální památce
Občanské sdružení Aqua Incorrupta, město Černošice a Aquaconsult, spol. s r. o., Vás zvou na
procházku k zajímavé industriální památce – vodárenským objektům V Kosině.
Prohlídku, odborný výklad a odpovědi na Vaše
dotazy o provozu objektů Kosina i celého vodárenského systému v našem městě zajistí pracovník
firmy Aquaconsult.
Sejdeme se v sobotu 20. dubna v 10 hodin
v klubu Ferenc Futurista, Vrážská 324, Černošice.
Občanské sdružení Aqua Incorrupta
Martin Pavlík

Od Brd
napříč republikou
Přijměte pozvání na zámek v Dobřichovicích
na výstavu fotografií vybraných hradů, zámků
a jiných známých i méně známých pamětihodností naší republiky. Výstava vzniká u příležitosti projektu studenta Univerzity Hradec
Králové. Přijďte a načerpejte tak motivaci
pro cíl letního výletu, získejte doporučení na
zajímavou lokalitu, kam se vydat na rodinnou
dovolenou nebo se „jen“ seznamte s dalšími
z mnoha dokladů naší bohaté historie. Výstava potrvá od 5. do 30. dubna a je zdarma.
Jakub Martin

2x FOTO: Velká dobrodružství

Pozvánka
na komorní koncert
Město Černošice si vás dovoluje pozvat na
koncert vážné hudby, ve kterém houslistka
Dana Klásková a klavíristka Kateřina Košťálová
přednesou oblíbená díla proslulých skladatelů.
Koncert se koná v neděli 7. dubna od 19.30
v koncertním sále ZUŠ ve Střední ul.
Program:
• Arcangelo Corelli – Follia
• Maurice Ravel – La Tzigane
• Antonín Dvořák – Humoreska
• Zdeněk Fibich – Poem
• Pablo de Sarasate – Španělské tance op.
22: Andaluzská romance, Jota Navarra
Pavel Blaženín
21

z města a okolí
FOTO: MC Mraveniště

Pohádkové
odpoledne
Také občas nevíte, co s dětmi podniknout
v neděli odpoledne? Na jedno z nich pro
vás máme tip. 21. dubna od 14 hodin pořádá restaurace Pod Lípou (Dobřichovická
754) pro děti Pohádkové odpoledne. Děti
by tedy měly přijít oblečené za pohádkové
postavičky.
Připraveny jsou různé soutěže a disco
pod vedením animátora. A jako na správné
party ani tady nebude chybět raut. Vše se
odehraje podle počasí buď v nekuřáckém
salonku restaurace nebo na zahrádce.
Vstupné na akci je dobrovolné.
Dana Jakešová

FOTO: o. s. Jazz Černošice

-- Sportovně-dobrodružný závod probíhá v ul. Zdeňka Lhoty. --

4. ročník Kočárkové rallye
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště pořádá
v neděli 19. 5. v 9.30 sportovně, dobrodružně,
humorně a hlavně rodinně laděnou akci s názvem Kočárková rallye – chodecký závod
nejen pro tatínky.
Závod probíhá v ulici Zdeňka Lhoty, sraz je na
křižovatce ul. Říční a Zd. Lhoty, trať je dlouhá
asi 1,5 km a cíl je u černošického nádraží. Na
start se mohou postavit tátové, mámy, babičky
a dědové s malými dětmi v kočárku spolu s většími dětmi s vlastními kočárky, trakaři, zahradními
kolečky nebo jinými vozítky, případně odrážedly.
Důležitější než sportovní výkony bude dobrá nálada. Kostýmy a masky jsou vítány, těšíme se, co
tento rok vymyslíte!
Po skončení závodu se všichni přesuneme
na zahradu Sokola, kde bude připravena druhá

-- Na festival opět přijede
Poogie Bell Band z USA. --

Jazz Černošice 2013
8. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2013“ proběhne od středy
22. 5. do neděle 26. 5. 2013. Připravena
jsou opět zvučná jména, namátkou např. Justin
Echols quartet z USA, Juraj Griglák ze Slovenska, Poogie Bell Band z USA, z české provenience pak Luboš Andršt a jeho Blues Band
nebo kapela Al Yaman se zpěvačkou Ashwaq
Abdulla Kulaib z Jemenu. Zvláštní pozornost si
jistě zaslouží i Big Band Biskupská, který čítá
30 členů orchestru, zhruba 30 sboristů a dva
sólové zpěváky Martinu Talpovou a Ondřeje
Rumla.
Vstupenky na všechny koncerty budou v předprodeji v Club Kinu od 1. května 2013.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků.
Za O.S. Jazz Černošice
Michal Strejček
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část programu – soutěže rodinných týmů. Tentokrát se bude soutěžit v dobrodružně-záchranářském duchu, přičemž velikost týmu není určující, důležitá bude hlavně souhra, spolupráce
a nasazení! Těšit se můžete na střílečku z vodních pistolí, skoky ze štaflí do duchny, záchranu
koťat před povodní, překonávání rozbouřené
řeky nebo tradiční soutěž s názvem „my všichni
táhnem za jeden provaz“. Na závěr programu se
budou vyhlašovat vítězové závodu a odměňovat
všichni malí účastníci.
Více informací najdete na plakátech, v květnovém Informačním listu nebo na www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Těšíme se na Vás!
Radka Paterová
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště

Černošicko-themarský večírek
Spolek pro přátelství evropských měst
a město Černošice zvou v pátek 3. 5. od
20 hodin do Club Kina na přátelské posezení s občany našeho partnerského města
Themar ležícího v krásném prostředí Durynského lesa. Můžete se těšit na vystoupení

Černošického masopustního orchestru pod
vedením Pavla Kopačky i pětatřicetičlenného
themarského bigbandu. Přijďte do Club Kina
v hojném počtu, ať naši němečtí přátelé nejsou v přesile.
Pavel Blaženín
FOTO: MěÚ Černošice

-- Themar je partnerským městem Černošic. --

z města a okolí
FOTO: archiv kapely

Garage Sale

-- Jitku Vrbovou doprovodí kapela Hot Jazz Praha. --

Jazz a country Jitky Vrbové
Město Černošice zve v pátek 10. 5. od 20.30 na koncert fenomenální zpěvačky Jitky
Vrbové a Hot Jazz Praha. Koncert bude rozdělen na dvě poloviny, jedna bude jazzová a druhá country a trampská.
Jitka Vrbová patří mezi naše přední jazzové
zpěvačky již řadu let. Jako začínající zpěvačka
a původním povoláním učitelka češtiny zpívala nejdříve s různými pražskými amatérskými
kapelami. Její první jazzové nahrávky se objevily začátkem osmdesátých let u vydavatelství
Supraphon spolu s dalšími zpěvačkami jako je
Eva Olmerová, Eva Pilarová v doprovodu kapely
Hot Jazz Praha.
Tuto kapelu po letech obnovil saxofonista
a klarinetista Stanislav Chmelík, který byl i u zrodu kapely v roce 1958. Spojení Jitka Vrbová
a Hot Jazz Praha existuje dodnes a tuto sestavu

je možno vídat ve všech předních jazzových klubech nejen po Praze.
Druhá tvář zpěvačky Jitky Vrbové je hudba ve
stylu country. Ve spojení se Standou Chmelíkem
jako kytaristou, se kterým spolupracuje od roku
1984, vystupují ve dvojici na různých festivalech, v klubech a trampských slezinách po celé
republice. U vydavatelství Multisonic natočila
šest sólových desek a další jednotlivé nahrávky.
Více informací najdete na www.jitkavrbova.cz.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v trafice na nádraží.
Pavel Blaženín

Královský průvod v Černošicích
aneb Historický dětský den
V sobotu 1. června projede Černošicemi
opět po roce královský průvod. Naše město císaře přivítá v areálu Parku Berounka
v Radotínské ulici vedle betonárny, kde

bude pro vás od 14 hodin připraven bohatý
doprovodný program. Více o akci se dozvíte
z dalších vydání tohoto zpravodaje a na www.
mestocernosice.cz.
Pavel Blaženín

Už jsou tomu dva roky, co se po celých Černošicích v jeden konkrétní den otevřela vrata
a začal přesun pokladů od jednoho souseda
k druhému. Na mysli mám již tradiční jarní
akci Garage Sale Černošice, která proběhne v neděli 28. 4. od 10 do 15 hodin. Že
se jedná o žádanou zábavu dokazuje i fakt,
že se letos do rodiny Garage Sales připojily
další obce. Kromě sousedních Dobřichovic
a nově i Karlíka se bude prodávat a nakupovat v Halounech, Svinařích, Drahelčicích,
Jílovém u Prahy, Lhotce, Řevnicích a připojí
se i pražská Zbraslav.
Jedná se vlastně o alternativu blešího
trhu. Rozdíl je ten, že věci prodejce nemusí
nikam přenášet, jen je vyloží na dvorek, do
vjezdu či na zahradu, svůj dům nebo plot
označí cedulkou, aby ho kupci našli a zábava může začít.
Zájemci o účast (prodej) v garážových
výprodejích v Černošicích a Dobřichovicích
se mohou přihlásit na webových stránkách
http://www.garagesalecernosice.cz. K dispozici zde bude opět mapka s vyznačenými
domy, kde se dají „poklady“ ulovit.
Zájemci o nákupy se jen vybaví peněženkou a vyrazí na procházku. Garage Sale je
možné pojmout také jako vyhlídkovo-nákupní projíždku na kolech či in-linech!
Bára Veselá
bara@garagesalecernosice.cz

Do Černošic zavítá
kráska od Dunaje
Originální kompozice, jejichž zvuk je směsí klasické
hudby a moderního jazzu, v provedení navýsost delikátním a zároveň průzračně zvučném – tak by se
dal charakterizovat repertoár maďarské zpěvačky
Júlie Karosi, která se svým kvartetem vystoupí
v úterý 7. 5. od 20 hodin v Club Kinu.
Júlia Karosi se narodila v hudební rodině, absolvovala hudební akademii Ference Liszta obor jazzový zpěv. Júlia založila v roce 2009 vlastní kvarteto
(zpěv, piano, kontrabas a bicí). Kapela pravidelně
vystupuje ve všech maďarských a rakouských jazzových klubech a festivalech. Julia Karosi má za
sebou několik soutěžních ocenění.
Více: www.karosijulia.hu. Vstupné 120 Kč
Pavel Blaženín
FOTO: archiv interpreta

FOTO: Pavel Blaženín
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z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
COELHO, Paulo: Rukopis nalezený v Akkonu – nejnovější kniha brazilského spisovatele je dalším dílem, v němž se fikce prodchnutá univerzálními hodnotami prolíná
se skutečnými historickými událostmi;
CUNNINGHAM, Michael: Za soumraku – psychologický román;
ENGER, Thomas: Kamenný déšť – první díl série od vycházející hvězdy severské
krimi;
FRENCH, Tara: Ztracený přístav – další román, ve kterém irská autorka dokládá
své mistrovství psychologické detektivky;
LARK, Sarah: Volání ptáka kivi – závěrečná část třídílné australské ságy. Navazuje
na knihy V zemi bílého oblaku a Maorčina píseň, historické romány;
McKINLEY, Tamara: Ostrov ztracených snů – román pro ženy;
MARTEL, Yann: Pí a jeho život – po tragickém ztroskotání japonské nákladní
lodi Tsimtsum, převážející bývalého ředitele zoo s rodinou, jeho zvířaty z Indie do
Kanady se na rozbouřené hladině Tichého oceánu pohupuje osamělý záchranný
člun. Posádka člunu se skládá z hyeny skvrnité, zebry, samice orangutana Bublinky,
dvoumetrákového bengálského tygra a šestnáctiletého indického chlapce jménem
Pí. Kulisy jsou připraveny pro jeden z nejpozoruhodnějších anglosaských románů
současnosti;
MITCHELL, David: Atlas mraků – smutně nadějný příběh o snaze postavit se
chamtivosti a sobeckosti;
VAŇKOVÁ, Ludmila: Domeček na Vesuvu – román o lásce a naději rozhodnout
o svém životě jinak. V době normalizace vyměnila Jarmila politickou poslušnost
v prestižním zaměstnání za práci u dráhy. Její manželství s výpravčím Vilémem je
jako osud, kterému nelze uniknout. Z velké vášnivé lásky se vyvine soužití na sopce
protichůdných emocí a nepodařených pokusů zkusit žít spolu jako na začátku. Oba
se trápí v manželském trojúhelníku a se svou vinou a trestem se střetnou při velkém
železničním neštěstí v jejich domovské stanici.
Naučná literatura:
Kamenné kříže Čech a Moravy – kniha představuje unikátní soupis všech dosud
známých a v přírodě dochovaných kamenných křížů;
CÍLEK, Václav: Krajiny vnitřní a vnější – texty V. Cílka se zabývají skutečnou, fyzickou krajinou, jejími proměnami a ochranou, stejně tak jako vnitřními krajinami duše

inzerce

– fenoménem genia loci, postavou Zeleného muže, keltskými bohy v druhohorách
atp. Druhé, doplněné vydání;
LANGHAMMEROVÁ, Jiřina: Jižní Čechy: kraj – lidé – tradice – pojem jižní Čechy vyvolává snad v každém z obyvatel českých zemí představu jedinečnosti, originality a mimořádné přitažlivosti. Kniha se zaměřuje právě na ty jevy, které tuto část naší
země odlišují a dávají jí její zvláštní kouzlo;
PROKOPOVÁ, Alena: Eva Zaoralová. Život s filmem – Eva Zaoralová je filmová
novinářka a překladatelka. Jejím vyprávěním procházejí velcí režiséři, ale také kolegové z redakcí, píše o tom, jak se žilo v Československu a jakého uznání dosahovala
česká kinematografie ve světě, co se dělo v zákulisí;
ROHR, Richard: Enneagram Devět tváří duše – cenný klíč k pochopení sebe
i druhých. Eneagram, víc než dva tisíce let starý dynamický systém popisuje devět
typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry. Třetí
vydání.
Knihy pro děti a mládež:
Hospodářská zvířata – knížka děti seznámí s různými druhy hospodářských zvířat
a dozví se mnohé zajímavosti o jejich chovu a využití;
BREZINA, Thomas: Klub čarodějek. Velká záchranná akce, Pirátská parta.
Magický kompas – dobrodružné knížky pro čtenáře od 9 let;
Ripleyho záhady R–tým. Vlčí dítě – na malém ostrůvku u východního pobřeží USA
se nachází dobře ukrytá Ripleyho střední škola – unikátní škola pro děti, které mají
výjimečné schopnosti. Nejlepší z talentovaných dětí jsou členy supertajného R–týmu, který operuje z utajené základny ukryté hluboko v podzemí školy. Členové týmu
jsou posíláni na nebezpečné mise po celém světě, během nichž vyšetřují neuvěřitelné záhady. Dokážou rozlišit, co je skutečnost a co jen fikce?;
FORGÁČOVÁ, Soňa: Říkadlika brn-ko-len-ky – knížka je určena všem předškolákům a malým školákům. Obsahem knížky jsou říkanky a hádanky;
VHRSTI: Už se nebojím tmy – pohádkový příběh pro nejmenší;
WENDELKEN, Barbara: Holky na stopě. Záhadné zmizení – dobrodružná knížka.
Knížky v angličtině:
APPLEBAUM, Anne: Gulag – historická studie krvavého fenoménu sovětských
trestních táborů, které jsou symbolem jedné z největších genocid v dějinách lidstva;
HARRIS, Joanne: Five quarters of the orange (v češtině Pět dílků pomeranče) – psychologický román.

Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu nemoci
bude knihovna do odvolání otevřena v tyto dny:
Po 13.00–18.00 St 13.00–19.00 Pá 9.00–11.30
Děkujeme za pochopení
naše telefonní číslo: 221 982 562, knihovna@mestocernosice.cz, on–line katalog knihovny: www.mestocernosice.cz nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice
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OZNÁMENÍ PROVOZ NOVÉ ORDINACE
MUDR. RAKOVÁ VĚRA
TÁBORSKÁ 2025, 2. PATRO NAD LÉKÁRNOU

Nový tel. 270 003 277
STARÉ TEL.ČÍSLO BUDE PŘESMĚROVÁVÁNO DO KONCE DUBNA

PRONÁJEM
3 + kk + sklep + terasa
Nekuřákům pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 65 m2,
3+kk+šatna+sklep, ul. Komenského (nové domy proti
kostelu). Zařízení dle dohody.Vlastní parkovací místo
a pod okny soukromá předzahrádka 35 m2 s terasou.
Cena 11.000,-/měs. + energie.

Tel.: 602 325 391
24

VSTUP: zdarma

18:00
hod

VSTUP: 150,- Kč předprodej 130,- Kč

20:30
hod

VSTUP: 100,- Kč

20:00
hod

VSTUP: zdarma 18:00
hod
Skvělé hovězí, vepřové a kuřecí steaky s různým omáčkami a saláty doplní
Váš příjemně strávený večer v Klub Kino Černošice. Naše vyhlášená vinotéka
Vás překvapí širokým sortimentem vynikajících vín.

STEAK PÁRTY - ANGLICKÝ VEČER

Pořádnej odvar britské heavy metalové legendy Judas Priest Vás jistě
rozžhaví do běla.

JUDAS PRIEST REVIVAL - STRAKONICE

Plzeňská ska úderka Tleskač obměnila sestavu a vrací se na pódia s novou
chutí, avšak starou silou!
Přesvědčit se o tom budete moci při prvním vystoupení po tříměsíční koncertní
pauze.

TLESKAČ

Naše kuchyně Vás srdečně zve na pořádný hamburger, cheesburger,
nebo tatarský biftek.
K dobrému jídlu kromě Plzně a Kozla točíme také skvělý nepasterizovaný Gambrinus – novinku z Plzně.

HAMBURGER PÁRTY - MEXICKÝ VEČER

B

15:00
hod

KLUB

zahraničních kuchyní.

16.4. PASTA PÁRTY - ITALSKÝ VEČER
VSTUP: zdarma
út
Skvělé italské těstoviny na více způsobů již v tradičním večeru

18:00
hod

DĚTSKÉ svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka?
A vybrat si tu správnou nevěstu? No jo, hodně otázek a pomoci múžete i Vy.
DIVADLO Nový text o Honzovi napsal dramatik Vit Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. Vítkův Honza není hloupý, ale hodný.... spíš teda neroz-hodný :-)
Pro děti od 3 let. Délka představení 50 min.

14.4. ČESKÝ HONZA - LOUTKOVÁ POHÁDKA
VSTUP: 70,- Kč
ne
Loutková pohádka pro děti od tří let, která začíná na peci a končí královskou

vený přímo pro Vás!

VSTUP: 100,- Kč 20:00
13.4. CONTAMI NATION & DLOUHEJ KOUŘ
hod
so
Po měsících se opět objeví místní protřelá kapela Contami Nation
(nu-metal/crossover) a spříznění hosti z Rakovníka - Dlouhej Kouř
LIVE (bluess/rock). Příjemný večer plný kvalitní hudby pro poslech i tanec připra-

kapelou FIVE O'CLOCK TEA, kterou tvoří šestičlenná banda výrostků z ulic pražskejch periferií, zformovaná roku 2006, zatopí v Clubu Kino pořádně pod kotlem. Těšte se na úplně jinej level, než jste zvyklí.

VSTUP: 100,- Kč 20:30
12.4. LETY MIMO & FIVE O´CLOCK TEA
hod
pá
Kapela LETY MIMO vznikla v roce 90' v Turnově, tvoří ji Lukáš 'Looky'Klofec,
Mirek ' Cvanc' Cvanciger a Lukáš 'Horst Mastenka' Fuchs. Kapela vydala celkem
LIVE 10 alb, to poslední vyšlo loni, je to EP a nese název Playback. Spolu s druhou

KLUB

9.4.
út

LIVE

6.4.
so

5.4.
pá
LIVE

KLUB

2.4.
út

DU

EN

20:00
hod

Prostě večer plný zábavy, dobrého jídla a pití.

VSTUP: zdarma

17:00
hod

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

DJ

30.4. ČARODĚJNICE V CLUBU KINO
Velký rej čarodějnic, Miss čarodějnice, létání na koštěti ...
út

DIVADLO pedagoga J.A. Komenského. Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu
smíchu a zábavy, ale také potěšující dárečky.
Srdečně zve město Černošice

žuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého

LIVE
19:00
28.4. DON QUIJOTE DE LA ANCHA
VSTUP: 120,- Kč děti do 15-ti let 50,- Kč
hod
ne
V hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem, cestou humoru přibli-

aby Kuba se svými parťáky zahrál pořádnej nářez hodný jména Boron.

SRAZ
27.4. BORON
VSTUP: 100,- Kč
Tato nejhlasitější hardcore-metalová kapela z celé ČR znovu přijede,
so

14:00
hod
aby provětrali svoje miláčky. Motorkářská sezóna právě začíná spanilou jízdou
kolem komína se zastávkou na rockovém festivalu “Mořinka Fest”.

27.4. KOLA A MOTORY
STARTOVNÉ 20,- Kč
Po roce se opět setkávají v Club Kino Černošice všichni motorkáři z okolí,
so

LIVE

20:00
hod
KNEZAPLACENÍ, která není ortodoxně folková. Její filosofií je snaha a touha poznávat různé žánry a inspirovat se jimi. A navíc - stojí v pokoře před rozmanitostí hudebního vyjadřování.
K tomuto báječnému večeru Vás zveme ke stolům, kde jistě neodoláte ochutnat
některé z grillovaných mas, či jiných, u této příležitosti připravených, specialit.

z mexické kuchyně. Tortilly, natchos, quacamole a další ...

26.4. KNEZAPLACENÍ & PEPA ŠTROSS
VSTUP: 120,- Kč
Club Kino Černošice Vás zve na skvělou folkovou muziku v podání kapely
pá

KLUB

18:00
hod

poslechnout i v Černošicích.
Luboš Soukup kvartet, který vznikl na jaře 2011 jako výsledek několikaměsíčního experimentování jeho lídra na půdě Rhythmic Music Conservatory v Kodani, netradičním způsobem propojuje skandinávský a středoevropský přístup k
jazzové hudbě.

23.4. TORTILLA PÁRTY - MEXICKÝ VEČER
VSTUP: zdarma
út
Na předposlední dubnové úterý jsme pro Vás připravili to nejlepší

LIVE

20:00
21.4. LUBOŠ SOUKUP KVARTET
VSTUP: 120,- Kč
hod
V zahraničí velice uznávaný kvartet Vám nabízí zcela výjimečnou možnost si jej
ne

LIVE

20:30
hod
plný energie, ale především metalové hudby v podání ,,lokálních" kapel. Večer
je spojen s narozeninovou párty.

20.4. SWYF, SECRET OF DARKNESS, GENUINE RELIEF
VSTUP: 50,- Kč
Club Kino Černošice srdečně zve všechny své přátele. Přijďte si užít večer
so

LIVE

14:00
hod

20:00
hod
ostravské skupiny Marow zpestřující českou hudební scénu od ledna 2012, kdy
kapela pokřtila debutové album Tsunami.
Projekt Marow znamená opravdovost, kreativitu a skvělé talentované muzikanty
produkující strhující energii a svěží nápady.
"Kdekoli zazní hudba Marow, tam se probudí rytmus v těle.”

19.4. MAROW
VSTUP: 120,- Kč předprodej 100,- Kč
Po skvělém odpoledni na zahrádce Vás Club Kino Černošice zve na koncert
pá

PARTY přát to nejkrásnější. Srdečně Vás zveme na první venkovní zábavu.

VSTUP: zdarma
19.4. PRVNÍ ČERNOŠICKÁ ZAHRADNÍ PÁRTY
Dobré jídlo a pití, skvělou zábavu to můžeme zaručit a počasí si budeme
pá

LIVE

20:00
hod
a popová zpěvačka s maďarskými kořeny, která úspěšně absolvovala prestižní
Berklee College Of Music. Ač měla dobré předpoklady pro jazz, díru do světa
se rozhodla udělat s popovými písničkami zpívanými v maďarštině. Úžasnou
a atraktivní zpěvačku, maďarskou megastar, doprovodí skupina JOYBOX ve složení: Matouš Kobylka - saxofony, EWI, Viktor Jerman - kytara, Jaroslav Pokorný
- bass, Jan Malý - bicí nástroje, perkuse

18.4. MONIKA HOFFMAN A JOYBOX
VSTUP: 150,- Kč předprodej 130,- Kč
Ve výjímečný den výjimečná zábava. Monika Hoffman je švédská jazzová
čt

inzerce
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