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Škola potřebuje nový centrální vchod a šatny
Naše základní škola, která se skládá ze tří budov
rozdílného stáří, potřebuje jeden centrální vchod
a důstojné šatny. Kromě toho jsme nedávno získali dotaci na zateplení nejstarší budovy školy
a na tu věkem prostřední o ni budeme znovu
žádat. Bude proto třeba rozhodnout o nové podobě jejich fasád a vzájemném sladění.
Oslovili jsme 5 architektonických kancelá-

ří, které pro město v minulosti již pracovaly. Tři
z nich naše poptávka zaujala a pustily se do
vypracování návrhu, jak by mohly nové šatny,
centrální vchod a obě starší školní budovy vypadat. Město jim za návrh přislíbilo honorář 20 tisíc
korun s tím, že z návrhu budeme moci vycházet,
ale nebude pro nás automatickým závazkem
k objednání projektové dokumentace u konkrét-

ního zpracovatele návrhu. Ačkoliv prostor pro
centrální vchod a šatny je jasně vymezený prolukou mezi nejstarší školní budovou a budovou
s jídelnou, každý z architektů návrh pojal zcela
odlišným způsobem. Posuďte sami, jak se to
architektům povedlo.
Jiří Jiránek

Ateliér GRIDO
Jednopodlažní vstupní portál
předsazený před obě budovy ve
stávající výškové úrovni vstupu,
šatny jsou v přístavbě a zčásti
i ve stávajícím prostoru budovy
s jídelnou.

Ateliér Jestico + Whiles
Pro realizaci vstupu je navrženo odbagrování terénu
mezi oběma budovami a jeho situování do suterénu,
centrální šatny jsou umístěny v přistavěné části
a denní světlo do nich proudí střešními okny.

Atelier 15
Nový objekt pro centrální vstup
a šatny je umístěný v zadní části
mezi budovami směrem k lesíku
a je dvoupodlažní, šatny jsou
situovány ve dvou patrech.

Kompletní návrhy (pohledy, půdorysy apod.) jsou
k dispozici na webové stránce města v sekci Projekty a dotace/Strategické záměry/Škola a sportovní zázemí

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 24. 7.
Na programu jednání bude mj.
1. změna územního plánu, záměr výstavby
sport. haly u ZŠ, záměr prodeje pozemků
úřadu a městské policie.

z radnice

Podchod obživl barevnou krajinou
Z podchodu pod tratí v Černošicích nedávno
zmizely „hlavy“, které společně s autory návrhu
Davidem Böhmem a Jiřím Frantou před čtyřmi
lety malovaly desítky dětí i dospělých. Ještě jednou všem děkujeme za úžasnou galerii, kolem
níž jsme mohli denně procházet.
Veřejný prostor však bohužel trpí nejen povětrnostními vlivy, ale i vandalismem, a proto jsme
uvítali nabídku dvou studentek Vyšší odborné
školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy Kláry Fojtů a Anety Voženílkové výzdobu v podchodu obnovit.
V rámci své odborné praxe namalovaly pod
vedením akademické malířky Martiny Fojtů svou
vizi snové krajiny. Děkujeme.
Daniela Göttelová
místostarostka

FOTO: MěÚ Černošice

-- Podchod u nádraží v novém – „hlavy“ nahradila krajina. --

Průzkum spokojenosti zaměstnanců městského úřadu
Ve dnech 5. 3. až 2. 4. letošního roku měli zaměstnanci městského úřadu možnost vyplnit
dotazník spokojenosti zaměstnance.
Celkem se výzkumu účastnilo 94 respondentů. Zaměstnanci úřadu vyplňovali dotazníky otevřeně, se snahou zlepšit podmínky pro
fungování úřadu nejen jim samým, ale také
klientům, kteří úřad každodenně využívají.
Na základě výsledků průzkumu se dá říci, že
více než 70 procent zaměstnanců je celkově
velmi spokojeno s prací na úřadě. Téměř 90
procent zaměstnanců vnímá úřad jako klientsky
vstřícný a otevřený. Problematické je hodnocení
pracovního prostředí a také platové ohodnocení
zaměstnanců.
Mezi nejdůležitější podněty patřila snaha
o další rozšíření možnosti vzdělávání úředníků.
Jedná se o jeden z nejvýznamnějších benefitů
pro pracovníky našeho úřadu. Snaha o jeho
rozšíření je z mého pohledu výborná, umožňuje
zkvalitnit práci úřadu po odborné stránce, nabídkou školení v oblasti tzv. měkkých dovedností můžeme zlepšit i komunikaci s klienty. Pro
zajímavost pak dodávám, že Město Černošice
v rozpočtu počítá na každého úředníka úřadu
na vzdělávání s částkou cca 10.400 Kč, na ne-

úředníka je tato částka poloviční. Zákonná povinnost stanovuje celkem 18 vzdělávacích akcí
pro úředníka na 3 roky.
Méně dokumentů, byrokracie - tady se nám
moc nedaří, jsme prostě úřad, a tak nějaké
množství byrokracie do naší činnosti bohužel
patří. I tak se snažíme řadu procesů zrychlit
a zjednodušit. Tam, kde to nejde, chceme dát
aspoň jednoduchý návod jak na to. Na většinu
agend hledíme pohledem klienta a přemýšlíme
o tom, jak nás vnímá, co potřebuje od nás a co
my musíme dostat od něj. Jinde se snažíme snížit počet dokumentů a aktivně oslovujeme centrální správní úřady s prosbou o změnu zákona.
Vstoupili jsme proto také do projektu Procesního modelování agend a spolu s městem Teplice
jsme se stali pilotním městem, na kterém se
ověřuje, jak může fungovat veřejná správa. Upozorňujeme na duplicity a hledáme slabá místa.
To všechno děláme průběžně a postupně.
Používání účetního programu - tady je potřeba poděkovat všem úředníkům, kteří se nebojí
s novým ekonomickým softwarem pracovat. Auditem krajského úřadu, který je zaměřen na průkaznost účetnictví a jeho vedení, jsme poprvé
letos prošli s konstatováním, že nebyly shledány

Vítání občánků
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Na konci května přivítala paní místostarostka Daniela Göttelová v Základní umělecké škole další nové občánky města Černošice. Nechyběl ani kulturní program, který připravila
paní Látalová s dětským tanečním sborem „Pramínek“ a děti ze ZUŠ věnovaly našim novým občánkům fotografie svých obrázků. Moc děkujeme. Příští vítání občánků chystáme
na začátek října.
Eva Řehořová, matrikářka

-- Černošicím opět přibylo nových obyvatel. --
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závady. Znamená to, že hospodaření města je
dnes průhledné, jasné, otevřené a dobře vedené. A to je obrovská pozitivní změna.
Nevyhovující prostory - to je oblast, která
nás pálí ze všeho nejvíc, nejen kvůli pracovním
podmínkám našich zaměstnanců, ale i vzhledem k tomu, jak jsou tím naše služby občanům
limitovány. V Černošicích by situaci měla vyřešit
staronová budova úřadu v zrekonstruované vile
Tišnovských (budova v Karlštejnské). Přípravné
práce jsou v plném proudu, dodavatel architektonického řešení již nyní dokončuje dokumentaci pro stavební řízení. V Praze je situace o hodně
složitější, a to zejména proto, že nejsme ve své
budově, ale jsme “trpěni” v budově MPSV. I tady
by se ale situace mohla brzy vyřešit, o změně
budovy jednáme s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí. Ten osobně potvrdil, že je
v zájmu MPSV nám pomoci najít jinou vhodnou
budovu pro činnost úřadu a předpokládá brzké
řešení.
Podrobnější výsledky zaměstnaneckého průzkumu byly zveřejněny na stránkách zaměstnaneckého čtvrtletníku Housenka, zájemcům je
mohu rád zaslat či doplnit další informací.
Honza Louška, tajemník úřadu

z radnice

Jednou větou...
Oprava vyfrézovaných výtluků a prasklin na
hlavní silnici II/115 skrze Černošice, která patří Středočeskému kraji, se protáhla
na více než týden. Vedení města krajskou
správu silnic (SÚS) naléhavě žádalo o rychlejší postup a lepší značení, protože byla
ohrožena plynulost i bezpečnost provozu.
Absurdním vrcholem bylo umístění dopravní
značky doprostřed jedné vyfrézované plochy způsobem, který nutil auta vjíždět do
protisměru v ostré zatáčce. Celá akce se
navíc konala v době, kdy městem projížděl
zvýšený počet aut kvůli dopravnímu omezení na rychlostí silnici R4 (tzv. Strakonické),
o kterém údajně SÚS nebyla předem informována. Po urgenci ze strany černošické
radnice byla oprava konečně dotažena ve
středu 4. června.
Komunikace naléhavě vyžaduje celkovou
rekonstrukci, na kterou má kraj již hotový
projekt i stavební povolení, ale zatím na ni
nevyčlenil finanční prostředky, resp. vlastní
prý nemá a evropské prozatím došly. Odeslali jsme Středočeskému kraji dopis vyjadřující výhrady k průběhu opravy a opakovanou naléhavou výzvu, aby kraj přistoupil
k celkové rekonstrukci.
(FK)

• ČNB oznámila, že devizovými intervencemi bude držet korunu na úrovni kolem 27 Kč/
EUR nejspíš déle než do začátku roku 2015,
aby zabránila deflaci – vedlejším efektem bude,
že z evropských fondů bude o něco více korun
k rozdělení příjemcům dotací; centrální banka
také předpokládá pokračování nízkých úrokových
sazeb, i to je pro Černošice dobrá zpráva.

• MŽP vrátilo SŽDC k doplnění studii EIA k rekonstrukci železnice – do stanoviska MŽP se promítly
i hlavní námitky a otázky vznesené obyvateli i vedením města.
• Před vydáním je stavební povolení na sportovní
halu u základní školy a rada města zadala za 1,1
mil. Kč zpracování druhé fáze, tj. prováděcí projektové dokumentace; po jejím dokončení a po
zajištění finančních zdrojů bude možné vysoutěžit
zhotovitele a zahájit stavbu.
• Končící zastupující ředitelka odmítla poskytnout
podklady k vyhlášení Skokanů roku – již třetího
ročníku soutěže vyhlašované starostou města pro
žáky, kteří se během roku nejvíce zlepšili; Skokani
se nemusejí bát, vyhlásíme je už s novou paní ředitelkou na začátku září a o nic nepřijdou.
• Na podporu stavby sportovní haly se sešly přísliby soukromých darů již za 4 miliony korun a přidávají se další dárci; v září bude zahájena „adopce
sedaček“ a veřejná sbírka; díky jednomu černošickému občanovi se také na začátek září chystá
„koncert pro halu“, kde vystoupí řada známých
kapel.
• Rada schválila navýšení nákladů na svoz tříděného odpadu, aby mohla vzniknout dvě nová
kontejnerová stání na křižovatce Jitřní a Měsíční
a v Myslbekově ulici (papír, plast, tetrapak); mírně
se také rozšíří počet kontejnerů u Penny Marketu.
• Rada rozhodla přihodit 89 tis. Kč do projektu
parkoviště u mokropeského nádraží, aby bylo
možné postavit přístřešek na kola v trochu hezčím
provedení, než bylo v původním projektu – dva
ještě hezčí už byly nad naše finanční možnosti.
• Na našem „okresním“ pracovišti v Podskalské
bude již brzy „poplatkomat“, který zčásti nahradí
práci pokladních a navíc umožní přijímat od určité
výše platby kartou.

• Město dostane darem tři dopravní zrcadla (od
Softel Consulting), pět odpadkových košů a jednu
svítilnu (Tesla Lighting), a čtyři vysoušeče (Light Q)
– dárcům velmi děkujeme!
• Dřívější organizátor chtěl zrušit letošní královský
průvod, ale ujaly se ho Dobřichovice s podporou
dalších zúčastněných obcí (Černošice přispěly
15 tis. Kč) a s velkým zapojením černošického
Alotria a jeho hlavy Pepy Kutílka se průvod konal
- a snad se navíc povedl lépe než kdykoliv dřív.
Děkujeme!
• V dubnu jsem tu napsal, že se Steak Bar přestěhoval do Libuše, tedy do restaurace dříve zvané U mlynáře. Na původním místě u mlýna ale zůstal jeden ze dvou kuchařů a provozuje tu na sebe
restauraci nově nazvanou U mlejna, kde zaměstnává i bývalé provozovatele restaurace U mlynáře.
Ve Steak Baru, dříve Steak Bar u Mlýna, je nadále
kuchařem i sám majitel.
• Svaz měst a obcí opakovanými emaily vyzýval
české starosty, aby sebe sami přihlásili do ankety
„Nejlepší starosta/primátor 2010-2014“ pořádané pod záštitou prezidenta Miloše Zemana; šedesát takových se prý už našlo.
• Věcná břemena se podle nového občanského
zákoníku přejmenovala na služebnost.
• Darovali jsme starý buldozer Stalinec hornickému skanzenu Solvayovy lomy – jako poděkování
bude po nějakou dobu pro černošické občany
vstup zdarma, podrobnosti doladíme a představíme příště.
• Za opravu rozbité multikáry Technických služeb
jsme zaplatili 80 tisíc korun.
• V létě čekáme výhodné ceny a tak budeme
opět s přizváním okolních obcí nakupovat pro
město a zřízené organizace (školy) na burze elektřinu a plyn (dá-li Putin) na příští rok.
Filip Kořínek,
starosta

Investiční projekty a záměry v základní škole a okolí
Pro přehled uvádíme na jednom místě (a to nově i na
webové stránce města) všechny aktuální a nedávné
investiční projekty týkající se školy a sportovního zázemí v této lokalitě. K uvedeným projektům najdete
na webu ke stažení projektovou dokumentaci, vizualizace apod. V uplynulém období intenzivně probíhala
jejich příprava (projektová dokumentace, smlouvy,
dotace aj.), nyní je řada z nich připravena k realizaci.
Záměry a projekty rozvoje základní školy:
• navýšení kapacity školní jídelny na 1000 jídel
denně (realizace o prázdninách 2014),
• nová parkovací místa v ulici Školní (proti autobus.
zastávce) - realizace v létě 2014,
• zateplení a nová fasáda prostřední budovy 'B+C'
- 2014 získána dotace, realizace příští rok,
• zateplení a nová fasáda budovy D - dotace nepřidělena, budeme žádat znovu,
• půdní vestavba - vybudování nových učeben

- v červnu 2014 žádost o dotaci z MF ČR,
• vybudování centrálních šaten - v květnu 2014
zpracovány architektonické návrhy,
• rozšíření a odhlučnění školní jídelny - závisí na vybudování centrálních šaten,
• vybudování venkovních toalet (k dět. hřišti) - neúspěch s dotací, hledáme jiné varianty,
• doplnění venkovních žaluzií na budovu prvních
tříd - v přípravě,
• celková úprava prostranství před školou - v návaznosti na stavbu sportovní haly/centrální šatny,
• letní třída a amfiteátr pro školní akce - po získání
pozemků (7000 m2 pod školou, převod ve druhé
polovině letošního roku) lze začít shánět fin. prostředky (viz též atlet. ovál níže).
Již realizováno (od r. 2011):
• písková cestička přes pole k nádraží s dřevěnými
schody (dle smlouvy s majiteli pozemků),

• parkovací místa v ulici K Lesíku,
• zateplení a nová fasáda budovy v Komenského
ulici,
• nové dětské hřiště (pro družinu i veřejnost),
• úpravy a doplnění chodníků v okolí školy – u nádražního podchodu, u přejezdu, v Berounské ulici, na křižovatce Školní a K Lesíku,
• smlouva o smlouvě budoucí zajišťující městu 7000 m2 pozemků pod školou (pro atlet.
ovál aj.).
Rozvoj sportovní vybavenosti (pro školu i veřejnost):
• sportovní hala (bude projednávat zastupitelstvo –
v případě schválení realizace cca do 18 měsíců),
• atletický ovál vč. hřiště, rozběhové dráhy, doskočiště (po získání pozemků, viz výše, dle fin.
zdrojů).
Filip Kořínek

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel.
251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Jazyková korektura: Adéla Červenková | Tisk: Tiskárna JDS,
spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 900 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 14. 7. 2014 v 10 hodin.
5

z radnice

Rekonstrukce ulice Dr. Janského se komplikuje
Protože jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci na
rekonstrukci naší nejfrekventovanější místní komunikace, začali jsme s výběrem zhotovitele.
Přihlásilo se 8 stavebních firem, z nichž jsme
v polovině května vybrali nejvýhodnější nabídku.
Jednu firmu jsme museli vyloučit, neboť nesplnila požadavky stanovené zadávací dokumentací.
Že by to byla náhoda?
Firma, kterou jsme vyloučili, chtěla stavbu
provádět subdodavatelem, jímž byla společnost
ROBSTAV Stavby, k. s., s níž vede město soudní
spor ve věci špatné kvality jimi provedeného díla
v loňském roce (Slunečná, Libušina, část Berounské, Jedlová a Chrudimská ulice).
V poslední den lhůty pro podání námitek proti
zadávací dokumentaci jsme obdrželi námitky od
firmy HENSTAV, která vůbec nabídku do této zakázky nepodala. Podle ní ji ani podat nemohla,
protože zadávací dokumentace údajně obsa-

hovala diskriminační podmínky. Zřejmě shodou
náhod je jednatel této firmy stejný jako jednatel
firmy ROBSTAV Stavby. A do třetice náhodných
okolností jsme obdrželi kopii návrhu na přezkum
veřejné zakázky a podnět k vydání předběžného
opatření k zákazu uzavření smlouvy podaný firmou HENSTAV k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Byly podmínky zakázky diskriminační?
Podle firmy HENSTAV ano. Podle tří nezávislých právníků a poskytovatele dotace, kterým je
Úřad regionální rady Střední Čechy (ROP) nikoliv. Firma spatřuje diskriminační podmínky v požadavku na předložení příslibu bankovní záruky
ve výši 5 % z nabídnuté ceny a v požadovaném
min. počtu zaměstnanců za rok, kterých jsme
požadovali v této zakázce v hodnotě cca 20 mil.
Kč celkem 10.

Co dál, kdy se bude moci s rekonstrukcí
začít?
Podle zákona o zadávání veřejných zakázek
nesmíme v případě podání podnětu na přezkum
k ÚOHS (i když ho nepodal uchazeč) uzavřít do
45 dnů od podání námitek smlouvu o dílo. Pokud by ÚOHS do této doby nevydal předběžné
opatření k zákazu uzavření smlouvy, pak by bylo
možné ve stavbě začít a úřad by naše zadávací
řízení dále přezkoumával. Pokud by předběžné
opatření vydal, pak se může zahájení rekonstrukce protáhnout o několik měsíců do doby,
než ÚOHS ve věci rozhodne a celý projekt může
být ohrožen. K právním krokům ve správním řízení vedeném ÚOHS jsme si najali kvalitní právní
pomoc.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

Oprava špatně provedeného asfaltu ve Slunečné ulici
Současně s veřejnou zakázkou na rekonstrukci
ul. Dr. Janského bylo vyhlášeno i výběrové řízení
na opravu Slunečné ulice, která se v loňském
roce firmě ROBSTAV „nepovedla“. Protože se
k odstranění závad městem požadovaným způsobem nepostavila uvedená firma čelem, skončila celá věc u soudu.
Obrusná vrstva ve Slunečné ulici od Dobřichovické po Brusinkovou ul. je podle znalecké-

Humanitární sbírka
pro Diakonii
Broumov
Ve dnech 13. a 14.června jsme již tradičně
organizovali podzimní dobročinnou sbírku
pro Diakonii Broumov. I tentokrát byla velmi
úspěšná. Novinkou pro letošní sbírku byl
i odběr malých elektropřístrojů, což někteří
občané využili. Další sbírku plánujeme na
podzim. Přesné datum se dozvíte včas prostřednictvím Informačních listů a na webu
města.
Chtěla bych všem, kteří se sbírky zúčastnili, a tím pomohli potřebným lidem, mnohokrát poděkovat. A obyvatelům DPS opět patří
dík za trpělivost.
Milena Paříková
radní města Černošice

ho posudku - který jsme si nachali vypracovat
(a jehož podkladem byly zkušební vývrty, laboratorní rozbory a měření) jedním z nejuznávanějších znalců v tomto oboru - tak nekvalitní, že se
musí celá vybourat a provést znovu. V opačném
případě by hrozila po zimním období celková
degradace nejen špatně provedené obrusné,
ale i podkladní vrstvy.
Novou veřejnou zakázku na opravu této ulice

Jiří Jiránek

Parkoviště u nádraží z jedné části dokončeno
Stavební firma před koncem června dokončila
první část parkoviště u vlakové zastávky Černošice–Mokropsy. Hotových je 47 nových kolmých
parkovacích stání v úseku od nádražní budovy
směrem do Mokropes spolu s novým povrchem
této části ulice Zdeňka Lhoty. Stavební úřad již

povolil užívání této části parkoviště. Následně
dojde k uzavření druhého úseku ulice Zdeňka
Lhoty, od ulice Říční po ul. Nádražní, kde se
kromě parkovacích míst a rekonstrukce ulice
vybuduje také nový chodník.
Jiří Jiránek

Zvětšení kapacity školní kuchyně
Stávající technologické vybavení školní kuchyně již neumožňuje vařit více obědů. A protože
od září se počet žáků ve škole opět zvýší, je
zapotřebí kapacitu kuchyně navýšit.
Po konzultacích s odborníky a Krajskou
hygienickou stanicí jsme nechali vypracovat
projektovou dokumentaci a vypsali veřejnou
zakázku na dodavatele tak, aby se technologická zařízení mohla nainstalovat o prázdninách. Nejlevnější nabídku podala firma Inter-

Představení volebních stran pro komunální volby
V říjnu 2014 nás čekají komunální volby. V Informačním listu – srpen 2014 proto nabízíme volebním subjektům možnost představit se voličům.
Rozsah – každá volební strana/subjekt (politická strana/hnutí, koalice politických stran/hnutí, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran/hnutí a nezávislých kandidátů)
může využít 1/2 strany A4.
Redakce IL
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vyhrála z 12 firem, které podali nabídku, společnost FRONĚK, s. r. o. z Rakovníka s nejnižší
nabídkovou cenou 968.683,65 Kč bez DPH.
Oprava Slunečné ulice začne o prázdninách,
14. července a skončit by měla nejpozději
31. července. Po dobu její opravy bude objízdná trasa autobusu vedena ulicí Ostružinovou
a Větrnou.

Gast, a. s. za částku 1.069.820,75 Kč bez
DPH.
Vybavení kuchyně, které bylo pořízeno v souvislosti s navýšením kapacity pro novou mateřskou školu na Vápenici, se tak rozšíří o další
a větší konvektomat, objemný kotlík pro vaření
polévek a omáček a multifunkční pánev o objemu 300 l, která dokáže pokrmy nejen smažit,
ale i fritovat, dusit, péct a má dalších 8 funkcí.
Jiří Jiránek

Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání odhlasovalo počet členů zastupitelstva
pro volební období 2014-18.
Budeme mít 21 zastupitelů.
Magdalena Košťáková

z radnice

Závěrečný účet 2013
Závěrečný účet je povinně sestavovaný výkaz včetně mnoha příloh, který podává
ucelený přehled o finančním hospodaření města. Město každý rok hospodaří podle
schváleného rozpočtu, který se v souladu s příšlušnými zákony prostřednictvím rozpočtových opatření upravuje podle skutečných potřeb města, a tím se mění
na rozpočet upravený.
Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven
jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 196,5
mil. Kč, výdaji ve výši 193,8 mil. Kč a splátkami
úvěrů ve výši 11,4 mil. Kč. Zdrojem pro financování schodku bylo zapojení zůstatku účtu ve výši
9,9 mil. Kč.
Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným
zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a rovněž v souladu se zastupitelstvem města
schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření. Zatímco rozpočtová opatření schválená Radou města
reagovala na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu,
rozpočtová opatření, která schválilo zastupitelstvo
města, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň
výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města,
s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů.
K mnoha úpravám došlo kvůli povodním na přelomu května a června, kdy bylo nutné okamžitě reagovat na aktuální potřeby při řešení povodňových
situací.
V konečné podobě rozpočtu činily rozpočtové
příjmy cca 224,3 mil. Kč a výdaje cca 269,8 mil.
Kč. Ke změně salda rozpočtu (tedy rozdílu příjmů
a výdajů) došlo zejména po schválení úvěru na rekonstrukci místních komunikací (Velký třesk II), dočerpání úvěru na rekonstrukci komunikací z roku
2012 (Velký třesk I) a přijetím úvěru na rekonstrukci
hasičské zbrojnice v Mokropsích.
Skutečné příjmy za rok 2013 činily cca
243,5 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 236,7 mil. Kč. Hospodaření města
tak v r. 2013 skončilo přebytkem ve výši 6,7 mil.
Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním plné výše úvěru na Velký
třesk II, kdy k jeho dočerpání dochází až v roce
2014, a na straně druhé příznivým vývojem příjmů.
Výsledky v podrobnějším členění:
PŘÍJMY
Jak již bylo výše řečeno, rok 2013 byl příznivý
z pohledu daňových příjmů, kdy se zastavil nepříznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech a naopak
došlo k nárůstu daňových příjmů.
Toto bylo způsobeno více faktory. Hlavním a nejdůležitějším je změna zákona o rozpočtovém určení daní, kdy Černošice patří právě mezi obce, které
měly ze změny největší prospěch. Dalším důvodem
je zrušení nároku na slevu na poplatníka pro pracující důchodce, které se projevilo v nárůstu příjmu
z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
(tzv. daň z mezd). Posledním udávaným vlivem je
zlepšení výběru daní ze strany státu. V roce 2013
žádná z daní nezaznamenala pokles proti rozpočtovaným hodnotám, mimo jiné i díky opatrnému
odhadu daňových příjmů.
Daň za obec je tzv. průběžnou položkou, která
se ve stejné výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance v rozpočtu je vyrovnaná.

Správní poplatky jsou další položkou, která zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2013 bylo vybráno o 4 mil. Kč více proti upravenému rozpočtu.
Důvodem jsou zejména povinné pasy pro děti, již
od 1. 1. 2012. Byl opět zaznamenán propad u některých místních poplatků.
Nedaňové příjmy byly naplněny, došlo k nárůstu
o 5,6 mil. Kč proti upravenému rozpočtu. Zejména
se jedná o zvýšení příjmů z vodného a stočného
o 3,3 mil. Kč. Tento rok se neprojevil negativní vývoj v oblasti sankčních plateb (pokut).
Kapitálové příjmy byly překročeny o 1 mil. Kč
vlivem prodeje jednoho pozemku.
Objem dotací byl srovnatelný s rokem 2012.
Dotace na výkon státní správy byla zvýšena o 3,5
mil. Kč proti roku 2012 v podobě navýšení příspěvku na zvláštní postavení Černošic. Dotace na
sociálně-právní ochranu dětí byla zachována na
úrovni roku 2012. Dotace na vybavení sálu na Vráži byla v roce 2013 čerpána, ale nebyla z důvodů
na straně poskytovatele do konce roku vyplacena.
Město obdrželo dotace na likvidaci povodňových
škod, způsobených povodněmi na přelomu května
a června, v souhrnné výši 4,3 mil. Kč, které byly
v plné výši využity. V roce 2013 došlo také k doplatku dotace na rekonstrukci ulice Komenského
z předchozího roku.
VÝDAJE
Celkové rozpočtované výdaje činily po rozpočtových úpravách cca 269,8 mil. Kč. Skutečné
výdaje činily 236,7 mil. Kč včetně výdajů financovaných z úvěrů.
Skutečné běžné výdaje činily 181,6 mil. Kč,
tedy o 14,7 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily 55,1 mil.
Kč, tedy o 18,4 mil. Kč méně než rozpočtované.
Podíl skutečných investičních výdajů na celkových výdajích činil zhruba 23,3 %. Z celkových
investičních výdajů patří největší podíl (investice
nad 1 mil Kč):
rekonstrukce místních komunikací
28,3 mil. Kč
(VT I. a II.)
doplatek koupě kulturního sálu
5,1 mil. Kč
a jeho dovybavení
zateplení školní budovy v Komen3,1 mil. Kč
ského ulici
rekonstrukce hasičské zbrojnice
4,6 mil. Kč
dokončení cyklostezky
5,3 mil. Kč
vzduchotechnika v kuchyni ZŠ
1,4 mil. Kč
dětské hřiště u ZŠ
1,3 mil. Kč
Ve zbytkové hodnotě 6 mil. Kč byly realizovány
drobné investice.

Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve
všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální výdaje (cca 97,9 mil. Kč). Tyto
výdaje tvoří cca 53,9 % běžných výdajů a jejich
výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří

jednak prostředky na platy, odvody na povinné
zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění
zaměstnanců. V průběhu roku došlo k další změně organizační struktury úřadu, kdy byl zrušen
odbor dopravy a jeho činnosti byly rozděleny mezi
zbývající odbory.
Provozní příspěvky školám a školkám včetně
příspěvků na odpisy činily celkem 11,5 mil. Kč,
což je o 400 tis. Kč více než v roce 2012. Nárůst
souvisí s lepším poznáním provozu nové mateřské školky na Vápenici a také je závislý na množství předškolních dětí, které jsou osvobozeny od
platby školného.
Platby za leasing vozidel činily za rok 2013 už
jen cca 634 tis. Kč. Platby úroků představovaly
763 tis. Kč a splátky úvěrů a půjček činily 13,6
mil. Kč.
Náklady na nákup vody z cizích zdrojů činily
zhruba 2,9 mil. Kč, navýšení je způsobeno zvýšenou spotřebou během úklidu po povodních
a také vyřazením některých vodních zdrojů města
kvůli povodňové kontaminaci vody. Náklady na
elektrickou energii činily celkem cca 3,3 mil. Kč,
přičemž cca 1,5 mil. Kč z této částky činí výdaje
za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za všechny složky městské správy
(včetně provozu technických služeb, městské policie a hasičů) činily cca 1,5 mil. Kč.
Město věnovalo na granty pro práci s mládeží
495 tis. Kč, granty v oblasti kultury 328 tis. Kč,
granty v oblasti sociální 10 tis. Kč.
Ke konci roku bylo v rozpočtu stále cca 5,7 mil.
Kč rezerv. Úvěr na druhou etapu rekonstrukce
místních komunikací nebyl vyčerpán v plné výši,
vzhledem k časovému posunu splatností faktur
byly doplatky realizovány v roce 2014.
Významnou událostí v roce 2013 byly povodně, které postihly část města na přelomu května
a června. Celkově město stály 7,8 mil. Kč na
škodách na majetku města, vybavení městské
policie a hasičů. Z těchto škod bylo městu prostřednictvím dotací a pojistných plnění nahrazeno
6,6 mil. Kč, ostatní výdaje byly pokryty z vlastních
prostředků města. Z dotací nebylo možné čerpat
prostředky na přesčasy zaměstnanců města odpracované v důsledku povodní, což bylo nečekaným překvapením.
Přezkoumání hospodaření města provedl
Krajský úřad Středočeského kraje na základě
žádosti schválené radou města. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které byly již napraveny.
Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny
oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného
a schváleného rozpočtu v řádu cca 224 mil. Kč.
Výsledný přebytek hospodaření ve výši cca 6,7
mil. Kč vznikl příznivým vývojem příjmů a úsporami
ve výdajích.
Martina Šnoblová, finanční odbor

Uvedené tabulky obsahují pouze základní
údaje. Plné znění závěrečného účtu
najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/rozpocet nebo je
k nahlédnutí na MěÚ Černošice.
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z radnice
Závěrečný účet za rok 2013 (v Kč) sestavený k 31. 12. 2013
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1211
Daň z přidané hodnoty
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
1340
Poplatek za provoz, shrom., … a odstr. kom. odpadu
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.
1361
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
Daň z nemovitostí
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2122
Odvody příspěvkových organizací
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141
Příjmy z úroků (část)
21
Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah.
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2222
Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transery od regionálních rad
4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů úz. úrovně
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

Schválený rozpočet
100 421 500,00
42 280 200,00
2 600 000,00
51 219 000,00
196 520 700,00
Schválený rozpočet
11 700 000,00
5 800 000,00
900 000,00
12 000 000,00
0,00
30 400 000,00
26 000 000,00
26 000 000,00
0,00
0,00
3 560 000,00
470 000,00
3 500,00
220 000,00
50 000,00
40 000,00
150 000,00
750 000,00
0,00
27 690 000,00
32 933 500,00
11 088 000,00
11 088 000,00
100 421 500,00
31 635 200,00
515 000,00
300 000,00
0,00
200 000,00
1 980 000,00
0,00
130 000,00
34 760 200,00
5 975 000,00
0,00
5 975 000,00
0,00
0,00
0,00
1 540 000,00
0,00
5 000,00
1 545 000,00
42 280 200,00
2 000 000,00
0,00
0,00
600 000,00
2 600 000,00
2 600 000,00
145 301 700,00
6 065 000,00
44 931 000,00
0,00
0,00
223 000,00
0,00
0,00
0,00
51 219 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 219 000,00
196 520 700,00

Rozpočet po změnách
105 460 110,00
44 349 945,94
3 853 042,00
70 636 943,44
224 300 041,38
Rozpočet po změnách
11 700 000,00
5 800 000,00
900 000,00
12 000 000,00
5 038 610,00
35 438 610,00
26 000 000,00
26 000 000,00
0,00
0,00
3 560 000,00
470 000,00
3 500,00
220 000,00
50 000,00
40 000,00
150 000,00
750 000,00
0,00
27 690 000,00
32 933 500,00
11 088 000,00
11 088 000,00
105 460 110,00
27 157 473,84
515 000,00
300 000,00
4 793 857,00
200 000,00
1 980 000,00
0,00
130 000,00
35 076 330,84
5 075 000,00
245 793,10
5 320 793,10
0,00
173 497,00
2 170 325,00
1 604 000,00
0,00
5 000,00
3 952 822,00
44 349 945,94
2 000 000,00
0,00
1 188 042,00
665 000,00
3 853 042,00
3 853 042,00
153 663 097,94
252 608,97
48 706 900,00
402 400,03
11 124 210,27
4 275 960,02
23 635,00
503 434,00
138 067,00
65 427 215,29
278 606,57
1 454 717,20
210 000,00
3 266 404,38
5 209 728,15
70 636 943,44
224 300 041,38

Skutečnost
118 418 540,31
49 971 466,62
4 888 447,00
70 175 303,21
243 453 757,14
Skutečnost
13 762 720,51
6 278 670,79
1 396 480,36
13 459 398,82
5 038 610,00
39 935 880,48
29 142 176,63
29 142 176,63
43 524,00
173,00
3 633 223,34
459 963,00
5 055,00
257 295,00
43 080,00
40 000,00
287 940,43
726 631,74
199 700,00
31 738 415,00
37 435 000,51
11 905 482,69
11 905 482,69
118 418 540,31
31 010 293,81
401 765,00
470 695,00
4 793 857,00
186 371,00
1 957 273,17
7 000,00
109 115,22
38 936 370,20
5 891 522,36
245 793,10
6 137 315,46
70 000,00
284 647,00
2 176 190,00
1 909 277,24
46 724,72
410 942,00
4 897 780,96
49 971 466,62
2 730 950,00
10 000,00
792 000,00
1 355 497,00
4 888 447,00
4 888 447,00
173 278 453,93
252 608,97
48 706 900,00
145 795,00
11 104 210,27
4 275 959,81
23 635,00
503 434,00
146 067,00
65 158 610,05
85 571,59
1 454 717,19
210 000,00
3 266 404,38
5 016 693,16
70 175 303,21
243 453 757,14

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5029
Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5134
Prádlo, oděv a obuv

Schválený rozpočet
185 067 667,00
8 743 200,00
193 810 867,00
Schválený rozpočet
72 074 000,00
2 056 000,00
1 124 000,00
0,00
18 599 600,00
6 501 140,00
300 000,00
100 654 740,00
10 000,00
503 000,00
291 000,00

Rozpočet po změnách
196 268 354,71
73 549 485,89
269 817 840,60
Rozpočet po změnách
71 383 163,30
2 112 786,01
1 124 000,00
13 659,00
18 330 785,00
6 671 603,00
302 981,00
99 938 977,31
0,00
221 718,00
876 788,95

Skutečnost
181 569 432,89
55 143 700,35
236 713 133,24
Skutečnost
70 386 011,65
1 752 863,00
1 136 896,00
13 659,00
17 817 241,24
6 481 757,11
302 981,00
97 891 409,00
0,00
204 097,50
860 128,75
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5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5151
Studená voda
5152
Teplo
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5157
Teplá voda
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5176
Účastnické poplatky na konference
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5336
Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364
Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů posk.v min.obd.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5492
Dary obyvatelstvu
5494
Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6111
Programové vybavení
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
6125
Výpočetní technika
6130
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
6349
Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně
63
Investiční transfery
6901
Rezervy kapitálových výdajů
69
Ostatní kapitálové výdaje
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

192 000,00
1 869 000,00
515 000,00
3 128 000,00
1 000 000,00
2 308 000,00
0,00
976 000,00
2 982 000,00
20 000,00
1 793 000,00
0,00
1 307 000,00
1 728 000,00
608 000,00
238 100,00
664 000,00
2 563 200,00
22 724 000,00
6 319 000,00
360 000,00
643 000,00
118 000,00
33 000,00
638 116,00
0,00
13 000,00
662 000,00
35 000,00
10 000,00
54 250 416,00
230 000,00
0,00
735 000,00
5 000,00
25 500,00
995 500,00
140 000,00
10 932 011,00
0,00
41 000,00
1 940 000,00
0,00
0,00
0,00
13 053 011,00
90 000,00
3 000,00
2 048 000,00
2 141 000,00
12 900 000,00
1 073 000,00
13 973 000,00
185 067 667,00
100 000,00
600 000,00
5 831 200,00
100 000,00
0,00
800 000,00
200 000,00
7 631 200,00
0,00
0,00
1 112 000,00
1 112 000,00
8 743 200,00
193 810 867,00
2 709 833,00

209 535,30
3 859 352,52
510 000,00
4 182 308,95
1 000 000,00
3 161 210,12
21 200,00
1 296 292,18
3 550 289,91
6 000,00
1 724 427,37
10 000,00
1 292 596,70
1 868 351,58
596 519,00
226 005,00
657 698,80
2 163 757,82
24 150 648,09
11 449 551,16
374 597,00
714 138,00
350 071,00
12 000,00
636 702,00
0,00
290 859,00
662 000,00
46 828,00
38 443,00
66 159 889,45
1 034 401,00
376 030,00
839 500,00
105 000,00
25 452,60
2 380 383,60
141 636,00
11 477 915,00
13 200,00
43 300,00
8 261 789,40
7 000,00
11 677,00
106 841,00
20 063 358,40
167 900,00
3 000,00
3 540 639,00
3 711 539,00
2 501 536,16
1 512 670,79
4 014 206,95
196 268 354,71
0,00
600 000,00
53 650 710,24
2 722 266,89
450 000,00
301 789,00
2 001 008,00
59 725 774,13
4 719 115,38
4 719 115,38
9 104 596,38
9 104 596,38
73 549 485,89
269 817 840,60
-45 517 799,22

161 377,30
3 367 089,32
427 650,00
3 641 821,66
762 521,10
2 784 158,87
21 200,00
1 127 443,14
3 303 570,84
5 995,00
1 493 067,40
10 000,00
1 249 058,43
1 620 981,48
536 206,20
173 093,00
421 660,80
1 553 879,62
23 254 294,79
10 681 141,04
361 142,66
563 256,00
311 143,72
1 210,00
634 367,88
0,00
272 859,00
661 384,80
40 977,00
38 443,00
60 545 220,30
1 028 664,00
376 030,00
818 000,00
105 000,00
25 452,60
2 353 146,60
141 636,00
11 477 915,00
13 200,00
30 400,00
6 122 667,00
7 000,00
11 677,00
106 841,00
17 911 336,00
62 250,00
0,00
1 674 515,00
1 736 765,00
0,00
1 131 555,99
1 131 555,99
181 569 432,89
0,00
66 550,00
46 950 232,97
795 609,89
401 950,61
209 233,50
2 001 008,00
50 424 584,97
4 719 115,38
4 719 115,38
0,00
0,00
55 143 700,35
236 713 133,24
6 740 623,90

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

8 666 167,00

8 355 327,73

-33 554 622,49

0,00
-11 376 000,00
-2 709 833,00

50 761 471,49
-13 599 000,00
45 517 799,22

40 412 998,59
-13 599 000,00
-6 740 623,90

HLUKOVÁ VYHLÁŠKA
Sezóna zahradních a stavebních prací je v plném proudu. Nezapomeňte ale na
místní vyhlášku o hluku, která říká: Na území města Černošice je povolené používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky, pily, cirkulárky, brusky, atd.) pouze
v pracovní dny a v sobotu v době od 8.00 do 20.00; v jinou dobu je používání
hlučných strojů a zařízení na území města Černošice zakázáno. V neděli a o svátcích (kromě soboty) tedy musí zůstat všechny hlučné stroje a zařízení vypnuté!

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice přijme na volné pracovní místo

referenta odboru územního plánování.

Druh práce a místo výkonu práce:
• výkon agendy úřadu územního plánování ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) • pracoviště Černošice.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa
nebo na telefonu 721 565 444 – Ing. Helena Ušiaková

9

z radnice

Pes musí být na vodítku a nesmí znečišťovat veřejné prostranství
V posledních měsících se v Černošicích řeší
narůstající problematika neukázněných a bezohledných chovatelů a jejich psů. Dle současného stavu je v Černošicích trvale hlášeno 6639
obyvatel, přičemž tito mají přihlášeno celkem
850 psů. Počet psů v našem městě je ale mnohem vyšší, jelikož mnoho lidí má pejska přihlášeného mimo naši obec a najdou se jistě i tací,
kteří psa nemají přihlášeného vůbec.
S přibývajícím počtem psů v Černošicích
dochází k velmi častému porušování obecně
závazné vyhlášky č. 5/2012, o ochraně veřejného pořádku. Podle vyhlášky je fyzická osoba,
která vede nebo doprovází psa, povinna mít psa
na vodítku a zabránit jeho volnému pobíhání na
veřejných prostranstvích. Pes musí být také soustavně označen identifikační známkou vydanou
Městským úřadem Černošice, příp. jiným příslušným úřadem.
Fyzická osoba, která chová a drží psa (nebo
jiné zvíře) je rovněž povinna zajistit, aby pes
(nebo jiné zvíře) neznečišťoval veřejná prostranství, veřejnou zeleň nebo zařízení sloužící potřebám veřejnosti. Rovněž zde platí povinnost
neprodleně odstranit nečistoty (např. výkaly)
způsobené psem (nebo jiným zvířetem) na veřejném prostranství.
Se všemi těmito uvedenými povinnostmi spojuje právní řád hrozbu sankce. Za přestupek

Nové kontejnery
na tříděný odpad
Z důvodu nedostatečného pokrytí kontejnery na separovaný odpad v oblasti Vráže
a nedostatečné kapacity u Penny Marketu
bude od 1. 7. 2014 v provozu nové kontejnerové stání v ulici Myslbekova (2x plast,
1x papír, 1x tetrapak) a v ulici Měsíční (2x
plast, 1x papír, 1x tetrapak) a posílena kapacita u Penny Marketu (2x plast). Tímto
by mělo dojít k vyřešení problému přeplněnosti kontejnerů v ulici Smetanova.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

dle obecně závazné vyhlášky může strážník na
místě uložit blokovou pokutu do 1.000 Kč, případně bude-li věc předána do správního řízení,
hrozí pachateli přestupku pokuta až do výše
30.000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení
s tímto procesem spojené.

baveno koši na odpadky s pytlíky na psí exkrementy. Tyto koše jsou rozmístěné tak, aby byli
dostupné pro každého občana a jeho domácího mazlíka. Sáčky jsou pravidelně doplňovány
a koše vysypávány.
Klára Petelíková, Městská policie Černošice

Povinnost zajistit zvíře proti úniku
Velmi častým problémem jsou volně pobíhající
psi bez přítomnosti jejich páníčků. V roce 2013
Městská policie Černošice odchytla v našem
městě celkem 73 psů. Z tohoto počtu (kam spadá i řešení přestupku, kdy pes jde s majitelem,
ale není na vodítku) bylo 37 případů řešeno domluvou a ve 36 případech byla uplatněna sankce. V posledních několika letech se stále častěji
setkáváme i s odchytem bojových plemen.
Problematika psů a zvířat umístěných v zájmových chovech je též řešena dalšími právními
normami, a to např. zákonem č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších
předpisů. V této normě je stanovena např. povinnost majitele či chovatele zajistit zvíře proti úniku.
I tyto povinnosti je oprávněna zjišťovat městská
policie, ale na rozdíl od poplatkové povinnosti je
oprávněna jejich porušení projednávat v blokovém řízení.
Problém v podobě psích exkrementů je na
denním pořádku, a to i přesto, že je město vy-

Přihlásit psa je povinné
Z tohoto důvodu bych ráda všechny majitele psů upozornila na povinnost přihlásit psa
k místnímu poplatku ze psů. Uvedený poplatek je v našem městě zaveden vyhláškou
města Černošice č. 5/2009. Poplatek za
jednoho psa činí ročně:
a) 700 Kč
b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu 200 Kč
c) za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitele psa stanovených v písm. b)
1.400 Kč
d) za druhého a dalšího psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč.

Hlásiče tísňového volání pro seniory
Hlásiče tísňového volání, tzv. pagery, jsou užitečným pomocníkem pro osaměle žijící seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním.
Jsou napojeny 24 hodin denně na centrálu
Městské policie a fungují následujícím způsobem: občan, který tento pager má a potřebuje
pomoc, sepne tísňové tlačítko a tím odešle příslušný počet SMS (policie, zaměstnanci DPS,
rodinní příslušníci). Hlídka policie okamžitě
vyrazí na místo, odemkne si vstup do domu
a zjistí, kde se osoba nachází a pokud je to
nutné, přivolá na místo lékaře. V případě, že
se jedná o jiný než zdravotní problém, osobě
pomůže sama. Po všech nezbytných úkonech
se klíč od domu opět zapečetí do obálky, aby
bylo zaručeno, že nedojde k jeho zneužití.
Momentálně je napojeno na Městskou po-

licii všech 40 obyvatel Domu s pečovatelskou
službou a navíc 6 osob z Černošic (5 pagerů
zapůjčilo zdarma město a jeden člověk si pořídil pager na vlastní náklady). Za stávajícího
provozu je policie schopna napojit maximálně
10 pagerů, tzn. v tuto chvíli ještě můžeme nabídnout připojení čtyř osob. Při větším množství nelze garantovat včasný příjezd hlídky
v případě tísňového volání. Vedení města se
proto rozhodlo postupně 4 pagery zakoupit
a umožnit tak maximální využití této služby.
O jejich zapůjčení mohou požádat osaměle žijící senioři, kteří odebírají další sociální
služby.
Kontakt: 725 388 564 nebo miroslav.strejcek@mestocernosice.cz.
Daniela Göttelová, místostarostka

Z 120. mimořádného jednání Rady města Černošice (29. 5. 2014)
Rada města Černošice:
• souhlasí s přijetím nabídky Solvayových lomů na
umístění buldozeru v rámci jejich expozice;
• schvaluje výjimku dle části třetí čl. 4 odst. 4.1

směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s opravou multikáry panem Pavlem Radou za
cenu 85.000 Kč.

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila Dana Jakešová,
editorka IL.

Z 121. jednání Rady města Černošice (2. 6. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o průběhu zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní
komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“; schva10

luje postup podle bodu 4.1 vnitřního předpisu č.
5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek;
souhlasí s cenovou nabídkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v. o. s. k poskytnutí právních

služeb v rámci této veřejné zakázky z důvodu podaných námitek za cenu 68.000 Kč bez DPH
(82.280 Kč vč. DPH);
• bere na vědomí informace o nezbytných úpravách veřejného osvětlení v ulicích V Rybníčkách

z radnice
a Karlická souvisejících s pokládkou nového vedení elektrické distribuční soustavy společností ČEZ
Distribuce, a. s. v dané lokalitě; rozhoduje o udělení výjimky z počtu předložených nabídek dle čl.
5.1 z vnitřního předpisu č. 5; schvaluje přímé
zadání zakázky vzhledem k provázanosti se stavbou prováděnou společností ČEZ, a. s; souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ELEKTROMONTÁŽE Lety, s. r. o. na provedení výstavby nového
veřejného osvětlení a úprav stávajícího VO v ulici
V Rybníčkách a části ulice Karlická v souvislosti
s pokládkou nových rozvodů NN, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s. za celkovou cenu 412.059,63 Kč bez DPH (498.592,12
Kč s DPH);
• schvaluje znění zadávací dokumentace a návrh
smlouvy o dílo na akci „Výměna termostatických
ventilů v ZŠ Černošice - Mokropsy“; souhlasí 1.
s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele,
2. se zkrácením lhůty pro podání nabídek z důvodu zajištění provedení prací v době sníženého
provozu v základní škole v době prázdnin, 3. s termínem konání společné komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek dne 13. 6.
2014 od 11 hodin; jmenuje členy společné komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k této veřejné zakázce: Tomáš Havránek,
David Průcha, Martin Votava, náhradníci: Jiří Jiránek, Lucie Hájková, Magdalena Mutlová;
• schvaluje znění zadávací dokumentace a návrh
smlouvy o dílo na akci „ZŠ Černošice - Mokropsy,
rozšíření kapacity školní kuchyně“; souhlasí 1.
s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele,
2. se zkrácením lhůty pro podání nabídek z důvodu zajištění provedení prací v době sníženého provozu v základní škole v době prázdnin, 3. s termínem konání společné komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek dne 13. 6. 2014
od 10 hodin; jmenuje členy společné komise pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
k této veřejné zakázce: Tomáš Havránek, Růžena
Kočová, Lucie Poulová náhradníci: Jiří Jiránek, Mi-

roslava Mikudová, Pavla Hoppová;
• rozhoduje v souladu s čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek o výjimce
z počtu předložených nabídek a schvaluje přímé
zadání veřejné zakázky „Chodník v ulici Zd. Lhoty
podél parkoviště P+R, Černošice“; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti EKOSTAVBY Louny
s. r. o. na tuto stavbu za cenu 740.522,28 Kč bez
DPH (896.031,95 Kč s DPH); schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností EKOSTAVBY Louny
s. r. o. a Městem Černošice na tuto stavbu;
• bere na vědomí informace o vyhlášeném programu Ministerstva dopravy ČR č. 127 21 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu
2013; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r. o. na zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách v Černošicích za celkovou cenu 93.000 Kč bez DPH
(112.530 Kč včetně DPH); schvaluje v souladu
s čl. 4.1. vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek přímé oslovení 3 dodavatelů na
předložení nabídek;
• bere na vědomí informaci o potřebném provedení
stavebně - technického a geologického průzkumu
pro stavbu Sportovní haly u ZŠ Černošice, Mokropsy; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s. r. o. na
provedení stavebně-technického a geologického
průzkumu pro stavbu Sportovní haly u ZŠ Černošice, Mokropsy za cenu 32.500 Kč bez DPH
(39.325 Kč včetně DPH);
• bere na vědomí předložené variantní řešení přístřešků pro kola, jejichž výstavba je součástí akce
Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy;
rozhoduje o výběru varianty č. 1 přístřešku pro
kola, jehož cena je o 88.940 Kč vyšší, než základní model přístřešku oceněný v nabídce zhotovitele
na akci P+R;
• bere na vědomí informace týkající se potřeby
zpracování mykologického průzkumu a studie

prostorové akustiky pro účely projektové dokumentace pro stavební povolení na půdní vestavbu
učeben u ZŠ Černošice, Mokropsy; souhlasí 1.
s cenovou nabídkou společnosti KONZEA - znalecká a expertní kancelář s. r. o. na zpracování
mykologického průzkumu za cenu 35.574 Kč
včetně DPH, 2. s cenovou nabídkou společnosti
DEKPROJEKT s. r. o. na zpracování studie prostorové akustiky za cenu 20.086 Kč včetně DPH;
• schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 uzavřený podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
týkající se linky PID č. 414;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě se spol. Telefonica Czech Republic, a. s. do pozemků parc.
č. 2665/2, 2659/1, 2657/20, 2660 a PK 365
v k. ú. Černošice z důvodu plánované výstavby
sportovní haly.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje kupní smlouvu
na prodej hasičského vozidla Avia 30 DVS 12, rok
výroby 1986, výrobní číslo G004060/1986, PZA 6712, bez vybavení, obci Jíloviště za kupní cenu ve výši
45.000 Kč, jehož prodej byl schválen radou města
19. 5. 2014, usnesením rady č. R/119/29/2014.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s vypsáním zakázky na pořízení platebního automatu pro pracoviště
Praha.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• schvaluje výběr nabídky firmy Ger-Pol na nákup
24 t posypové průmyslové soli v 25kg pytlích za
celkovou cenu 60.113 Kč vč. DPH a dopravy jako
nejvýhodnější;
• souhlasí s nákupem nových uličních cedulí.

Z 122. mimořádného jednání Rady města Černošice (12. 6. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o podaném podnětu firmy HENSTAV, s. r. o.
k přezkoumání úkonů zadavatele a vydání předběžného opatření k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“;

souhlasí 1. s udělením plné moci JUDr. Danielu Weinholdovi, Ph.D. k zastupování města Černošice ve
správním řízení vedeném před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů
zadavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce místní
komunikace ulice Dr. Janského, Černošice“, 2.

s cenovou nabídkou advokátní kanceláře Weinhold
Legal, v. o. s. k poskytnutí právních služeb (vyjádření
k ÚOHS) v rámci uvedené veřejné zakázky za částku
23.000 Kč bez DPH a s hodinovou sazbou 1.900
Kč bez DPH v případě zastupování k dalším úkonům
souvisejícím s předmětnou zakázkou.

Z 34. zasedání Zastupitelstva města Černošice (29. 5. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• souhlasí se záměrem zvýšit počet strážníků Městské policie pro výkon služby v katastru města;
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Řevnice, dle které bude Město Černošice poskytovat
služby městské policie Městu Řevnice;
• schvaluje narovnání zápisu v katastru nemovitostí
Souhlasným prohlášením uzavřeným mezi Městem Černošice a společností ČEZ, a. s. řešícím
vlastnické právo k trafostanicím na pozemku parc.
č. 5719/2 v obci a k. ú. Černošice, v areálu TS
a na pozemku parc. č. 2995/30 v obci a k. ú.
Černošice, v ul. Jabloňová;
• schvaluje uzavření smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV mezi Městem Černošice (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s. p.
(budoucí povinný) na pozemku parc. č. 4271/31
k. ú. Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH;

• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a paní
I. H., kterou dojde ke koupi pozemku parc. č.
2522/7 v obci a k. ú. Černošice o výměře 112 m2
v ulici Střední za cenu 16.800 Kč;
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem
J. P. o koupi pozemku parc. č. 3291/2 v obci a k.
ú. Černošice o výměře 50 m2 (ul. V Lavičkách) za
kupní cenu ve výši 25.000 Kč;
• schvaluje kupní smlouvu, kterou dojde ke koupi
podílů pozemku parc. č. 2250/2 o výměře 800
m2 a pozemku parc. č. 6170/9 o výměře 74 m2
oba v obci a k. ú. Černošice v ul. Klatovská za
cenu 5.688 Kč;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s SK Černošice, na jejímž základě bude proplaceno SK
Černošice 200 tis. Kč. na pokrytí prokazatelné
ztráty z veřejného bruslení;
• stanoví 21 členů zastupitelstva Města Černošice
pro volební období 2014 – 2018;
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, že návrh č. j. 25122/2014 ze 7. 5. 2014 na
pořízení změny územního plánu na pozemku parc.
č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.
ú. Černošice bude projednáván, za podmínky úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny
územního plánu projektantem;
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, že návrh č. j. 25122/2014 ze 7. 5. 2014 na
pořízení změny územního plánu na pozemku parc.
č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k. ú.
Černošice nebude projednáván.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
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z radnice
TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!

Recyklací starých spotřebičů přispíváme
k ochraně životního prostředí

Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

606 707 156

Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

Omezený provoz kanceláří
technických služeb
Upozorňujeme občany, že z důvodu pokládky nové podlahy bude v měsících červenci
a srpnu 2014 omezen provoz v kancelářích
technických služeb. Za vzniklé problémy se
předem omlouváme.
Bližší informace na tel. číslech 251 641
183, 724 126 770.
Renáta Petelíková

Občané našeho města v loňském roce vytřídili 405
televizí, 165 monitorů a 4279,36 kg drobných
spotřebičů. Vyplývá to z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL. Tím jsme
uspořili 190,16 MWh elektřiny, 9045,71 litrů ropy,
842,76 m3 vody a 7,61 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 42,22
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 166,71 tun.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-

ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou úspory dosažené díky občanům našeho města doslova impozantní.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

Jak se na městském úřadu vyřizují stížnosti
Jednou za čas potřebuje na městském úřadu vyřídit něco každý z nás. Někdy se
může stát, že nebudete spokojeni. Nebo se vám třeba nemusí zdát v pořádku jiné
věci, které jsou spojené s činností města. Pokud to budete považovat za důležité,
můžete podat stížnost. Podle Anny Hrabákové, interní auditorky Městského úřadu
Černošice se mohou týkat opravdu čehokoliv.
XX A čeho se týkají nejčastěji?
Nejvíce jich směřuje k nevhodnému jednání či nesprávnému postupu pracovníků úřadu. Jedna ze
stížností v minulém roce se týkala např. také způsobu provádění rekonstrukce jedné z ulic.
XX Pokud se někdo rozhodne podat stížnost,
jakou cestou tak může učinit?
Stížnost je možné podat hned na místě. V případě,
že ji ihned na místě nebude možné vyřídit, sepíše
se o jejím podání záznam. Záznam se sepíše také
v případě, že vyřízení věci nenáleží do působnosti
městského úřadu a stěžovatel na sepsání záznamu trvá. Stížnost lze podat také písemně, a to
i elektronickou cestou.
XX Jak by měla taková stížnost správně
vypadat?
Podaná stížnost obsahuje jméno, příjmení a adresu stěžovatele, předmět stížnosti, a může ji také
doložit např. dokumentem, který bude jako příloha. Nesmí chybět podpis stěžovatele.
XX Kam a komu stížnost adresovat?
Stížnost se adresuje na městský úřad. Je zaevidována podatelnou ve spisové službě a předána evidenčnímu místu, tj. odboru vnitřních věcí. Příjemcem písemné stížnosti adresované zastupitelstvu
města a starostovi města bude starosta; u stížnosti adresované radě města je to starosta nebo místostarosta města a je-li adresovaná zaměstnanci
městského úřadu nebo městskému úřadu, bude
příjemcem tajemník městského úřadu.
XX A jaký je následný postup při řešení stížností v rámci městského úřadu?
Kopii stížnosti odbor vnitřních věcí postoupí k vyřízení tomu odboru městského úřadu, do jehož
působnosti předmět stížnosti patří nebo tomu,
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kdo byl určen příjemcem stížnosti. Stížnost proti
nevhodnému chování úředních osob předá k vyřízení příslušnému vedoucímu odboru, stížnosti
na jednání vedoucího odboru předá tajemníkovi městského úřadu, a to nejpozději do 3 dnů
od podání stížnosti.
XX Co nějaké potvrzení, aby člověk věděl,
že se jeho stížnost opravdu vyřizuje?
Do tří dnů od podání stížnosti odbor vnitřních věcí
zašle stěžovateli potvrzení o přijetí stížnosti. Toto
potvrzení se nebude posílat v případě stížností podaných ústně nebo doručených osobně, pokud je
stížnost v plném rozsahu vyřízena do 10 dní od jejího přijetí a rovněž je-li stížnost městskému úřadu
postoupena k vyřízení jiným správním orgánem.
XX Jaká je lhůta pro jejich vyřízení?
Úřad, respektive zaměstnanec, kterému bude postoupena k vyřízení je povinen danou věc prošetřit
a do 30 dnů od doručení stěžovateli zaslat sdělení
o vyřízení stížnosti. Kopii sdělení předává evidenčnímu místu stížností, tedy odboru vnitřních věcí
na vědomí. Ve sdělení se uvede, co bylo šetřením zjištěno, popř. jaká opatření k nápravě v rámci
své působnosti odbor uložil, dále zda byla stížnost
(příp. její jednotlivé části) oprávněná, částečně
oprávněná nebo neoprávněná.
XX Řešení některých problémů ale může být
určitě složité a časově náročné. Jak se postupuje v takových případech?
V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci
vyřídit ve stanovené lhůtě, je příslušný zaměstnanec úřadu povinen tuto skutečnost s uvedením
důvodu a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti písemně oznámit stěžovateli před uplynutím
stanovené lhůty, tedy zmíněných 30 dní. Pokud

novou lhůtu pro vyřízení stížností nelze přesně určit, stanoví se lhůta 30 dnů. Před jejím uplynutím
zašle stěžovateli sdělení s aktuálními informacemi
o stavu vyřizování stížnosti, a pokud to bude nutné, tak stanoví novou lhůtu pro vyřízení stížnosti.
XX Určitě jsou případy, kdy člověk se závěry
stížnosti nebude spokojený. Může podat ve
stejné záležitosti stížnost znovu?
Opakovaná stížnost ve věci, která již byla prošetřována, bude znovu řešena jen v případě, že
bude obsahovat nové skutečnosti zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření.
O tomto postupu odbor vnitřních věcí stěžovatele
uvědomí.
XX Co když na městský úřad přijde stížnost,
která mu – jak se říká lidově – „nepatří“?
Pokud vyřízení stížnosti, nebo její časti, nenáleží
do působnosti městského úřadu, odbor vnitřních
věcí (evidenční místo) tuto stížnost, nebo její část,
postoupí věcně příslušnému správnímu orgánu,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
3 dnů. O tomto postupu samozřejmě stěžovatele
informuje.
XX Jsou ještě jiné případy, kdy se stížnost neřeší, příp. se řešení stížností zastaví?
Ano. Například když bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že záležitostí se zabývají orgány
činné v trestním řízení, nebo ve věci probíhá občanskoprávní, pracovněprávní či obchodněprávní
řízení, případně jiné řízení. Pak bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost
písemně sdělena.
Ústní anonymní podání není možné, stěžovatel
má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s šetřením stížnosti uváděno. Takový požadavek je nutné zřetelně vyznačit do záznamu.
XX Příslušný pracovník odesílá odpověď
na stížnosti přímo nebo je na úřadu někdo
nejdříve schvaluje?
Odpověď na stížnost je vždy před odesláním odsouhlasena starostou.
Dana Jakešová

z vašich reakcí

Poučení z (dez)organizace kulturní akce v našem Club Kině
Na přelomu května a června k nám přijeli na návštěvu přátelé ze Slovenska, kteří jsou velkými
milovníky jazzu. Rozhodli jsme se s manželkou
pozvat je na festival Jazz Černošice 2014 do
místního Club Kina. Abychom nenechali nic náhodě a vyhnuli se nepříjemnostem pro případ vyprodaného koncertu, zakoupili jsme vstupenky
týden dopředu v předprodeji za celkovou částku
1.250 Kč, jak nám ostatně nabízely plakáty rozšířené po celém městě.
Ve stanovený čas jsme se dostavili na místo
konání koncertu. Ihned u vchodu do Club Kina
jsme však byli poměrně nevybíravým způsobem
upozorněni na to, že jelikož jsme si nezarezervovali místa, budeme muset po dobu koncertu
(který měl trvat 4 hodiny!) stát. Pohledem do
sálu bylo jasné, že jeho kapacita je beznadějně
vyčerpána, a to nejen co do počtu míst k sezení,
nýbrž i k stání. Již při představování členů orchestru, kdy jsme se museli vyhýbat personálu

roznášejícímu nápoje, bylo jasné, že další setrvání v sále by bylo jen utrpením. Rozhodli jsme
se proto přesunout do přilehlé předzahrádky,
ve které jsme se setkali s některými dalšími
nešťastnými návštěvníky koncertu s podobným
osudem, jako byl ten náš.
Oslovil jsem dva zástupce organizátora, kteří
shodou okolností právě v předzahrádce večeřeli, a zdvořile je upozornil, že nepovažuji za správné, pokud se na podobnou akci prodávají za nemalou cenu vstupenky v počtu několikanásobně
převyšujícím kapacitu místa, přičemž předplatitelé nejsou dopředu informováni na potřebu rezervace. Na to jsem byl jedním z nich poučen,
že jsme nepřišli do Národního divadla, nýbrž do
kavárny, kde s něčím takovým musíme počítat.
Po této odpovědi bylo zřejmé, že v pochopení
organizátorů nelze doufat, a tak jsme se i s našimi hosty rozhodli od návštěvy koncertu upustit.
Přišli jsme přitom nejen o peníze za vstupné, ale

Kapacita školy
Je dobré, že jsme se dozvěděli, že vedení města kapacitu školy začalo
řešit, ale co bude, když by město dotaci nedostalo? Pan starosta se nás
snaží uklidnit, že škola ještě rezervu má, v případě nouze můžou být třídy naplněny max. počtem dětí. Pro nás rodiče to rozhodně uklidněním
není. Od záři se bude učit ve všech třídách včetně tříd školní družiny,
tudíž od školního roku 2015/2016 již budou scházet cca 3 třídy (vycházet budou 3 třídy, otvírat se bude nejspíše 6 tříd – jenom 130 dětí
bude vycházet z městských školek, nejsou zahrnuty soukromé školky
a nově přistěhovalí). Pokud tedy během následujícího školního roku nebude realizována jakákoliv přístavba školy, budou se muset od školního
roku 2015/2016 začít rušit třídy a slučovat, a to vždy min. v počtu tříd,
který bude chybět. Tento stav může trvat i několik let, neboť o rok déle
budou vycházet pouze třídy 2. Nemluvě o tom, jak bude škola při tomto
stavu řešit dělení tříd na cizí jazyky? Pokud bude použit úvěr ve výši
25 mil. Kč na financování sportovní haly, tak i s ohledem na stávající
úvěry se domnívám, že město bude tak zadluženo, že pokud by dotace
na přístavbu školy poskytnuta nebyla, tak město snad nemá ani šanci
na přístavbu školy další úvěr získat a přístavbu školy nějak realizovat. Ale
třeba se mýlím...., na str. 2 červnových IL se můžeme dočíst, že pokud
by se počty dětí začaly opět zvedat, tak vedení města bude usilovat
o vybudování další školky.
Záměry současného vedení města jsou velkorysé, ale kde na to chce
vzít?
Pro vše bych měla pochopení, ale v době, až by město neřešilo relativně velké problémy NEJEN s kapacitou školy. Dnes se tu bude vystavovat sportovní hala o několik milionů korun dražší z důvodu pořádání
akcí a možné vyšší účasti návštěvníků na nich. Co se řeší? Škola nebo
akce? Má město na to, aby takto hýřilo financemi?
Andrea Kučerová

zejména o jakoukoli chuť se podobných kulturních akcí v daném prostředí, které by si to za
normálních okolností zcela zasloužilo, účastnit.
Petr Dušek
Vyjádření organizátorů
Vážený pane Dušku,
Váš zájem o jazzový festival nás těší. Ačkoliv si na rozdíl od Vás myslíme, že festival byl
organizačně zvládnut (když ne na jedna, tak
nejhůře na jedna mínus), bereme Vaše připomínky vážně a pro příští ročník připravíme zcela jednoznačnou informaci, jak si koupit lístky
v předprodeji a jak si případně k zakoupeným
vstupenkám ještě rezervovat místo k sezení.
Peníze za vstupenky Vám vrátíme, prosím napište na jazzcernosice@seznam.cz, abychom
se domluvili, kam Vám je máme poslat.
Za O.S. Jazz Černošice
Michal Strejček

Problém s kapacitou škol řeší obce v celém okolí Prahy. Na základě systematického jednání a tlaku starostů přijal parlament návrh, podle kterého letos Ministerstvo financí rozdělí 300 milionů Kč,
a v podobné výši má program pokračovat v příštích dvou letech. Tímto se stát konečně přihlásil k odpovědnosti za pomoc obcím, které by
jinak důsledky rychlé suburbanizace (stěhování lidí do okolí Prahy)
nemohly účinně zvládnout. 30. května jsem byl dokonce telefonicky
ujištěn samotným ministrem financí Andrejem Babišem, že z tohoto
dotačního programu můžeme reálně očekávat řešení. Samozřejmě
musíme splnit všechny podmínky a uspět v hodnocení. Za této situace by nebylo moudré realizovat vestavbu z úvěru či vlastních peněz
na úkor jiných důležitých potřeb. A to i s rizikem, že když dotace nevyjde hned v prvním roce, může dočasně dojít k navýšení průměrného
počtu dětí ve třídě (je u nás nižší než jinde).
Výstavbu sportovní haly, resp. tělocvičny, podpořilo i nové vedení školy. Aktuálně totiž škola neplní své povinnosti, výuka tělocviku
neodpovídá standardům. Hala citelně chybí i sportovním spolkům
a veřejnosti. Dokladem podpory ze strany veřejnosti je, že dnes máme
přislíbeny soukromé dary na její výstavbu již v částce přes 4 miliony
Kč. Z projektu haly se stává téma vzájemné podpory v rámci dobrých
sousedských vztahů a komunitního rozvoje.
V krátkosti je těžké reagovat na otázku o údajném hýření financemi. Reálně je díky úsporám a kvalitnímu řízení dnes rozpočet města
zdravější než roky předtím, navíc jsme úspěšní v získávání dotací,
a tak lze postupně řešit dlouhodobé a strategickým plánem potvrzené priority města.
Poněkud nepřesné jsou v textu údaje o počtech končících tříd, kde
byl asi opomenut (předem neurčitý) počet žáků, kteří po páté nebo
sedmé třídě odejdou na gymnázia.
Filip Kořínek

Poděkování pečovatelské službě

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma
strážníkům Městské policie Černošice, kteří
ve středu 21. 5. 2014 u mě na zahradě odchytávali hada. Oba pánové byli velice milí
a trpěliví. Bohužel neznám jejich jména.
Pánové, pokud budete toto poděkování
číst – pak ještě jednou velký dík.
J. Nejedlá

Poprvé ve svém životě jsem byl přinucen použít sociální, resp. pečovatelské služby. Moje paní se
obrátila na zdejší pečovatelskou službu při Domu s pečovatelskou službou. Velmi ochotně nám
vyhověli. Poskytli mi ranní péči při oblékání a dovoz obědů. Vše probíhalo celý pracovní týden dle
Smlouvy k mé vrcholné spokojenosti, přesně, jak jsme se s vedoucím DPS panem Miroslavem
Strejčkem dohodli. Pečovatelka paní Andrea Urbanová se ukázala jako opravdická profesionálka
a jsem ji vděčen za její péči a ochotu. Obědy jsem dostával včas, byly chutné a dostačující. Takže
velké díky.
Vladimír Kudela
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Změna územního plánu a trať
Plánuje zastupitelstvo přijmout velkou změnu územního plánu na svém letním zasedání, které bude jedním z posledních před volbami? Udělá krok,
jaký u předchozího zastupitelstva tolik kritizovalo?
Nestačilo by přijmout jen nutné dílčí změny a tam, kde není jasno, ponechat stávající stav? A to jak v textové, tak ve výkresové části. Jestli bude
schválen navržený stav změny ÚP, můžeme zapomenout na možnost zachránit město před jeho rozpůlením tratí.
Od zastupitelů bych rád znal odpověď na pár otázek:
Proč není přeložka hlavní silnice koncipována tak, jak vidíme na obrázku níže (dokumentace z roku 2009), a proč se zvedá až na úroveň zahrad
v Komenského ulici a pak zase klesá? A vejde se potřebná přeložka do
vyznačeného pruhu v územním plánu?
Považují zastupitelé změny kolem černošické zastávky za jediné správné
řešení a věří tomu, že dopravní omezení na plánované spojce Zd. Lhoty
a Radotínské bude dlouhodobě udržitelné?
Jak si mám vyložit změnu ÚP v místě přejezdu na Dr. Janského? Ruší
zastupitelstvo podjezd v tomto místě, který bude potřebný zejména v případě
zrušení ostatních přejezdů, a zavádí pouze územní rezervu? A jestli ano, tak
proč?
Změna územního plánu výslovně hovoří o napojení II/115 na obchvat Radotína přímo navazující na Strakonickou, kdy ochrana proti hluku (než bude
tunel…) má být zajištěna umožněním výstavby plného oplocení - to je vtip?
Při porovnání starších verzí dokumentace pro optimalizaci tratě s verzí
aktuální je zřejmé, že změny vedou ke zlevnění úprav na trati, ale na úkor
města. Děje se to samé s územním plánem?
Starostův postoj k trati do určité míry chápu. Nikdy netvrdil, že je jeho
prioritou. Přesto mě mrzí, že nevyslyšel návrh k založení pracovní skupiny,
která mohla dobře koordinovat rozdílné názory a předejít komplikacím při
projednávání EIA a územního řízení pro úpravy tratě. A ptám se – vidí věc
tratě všech 21 zastupitelů stejně?
Jakub Špetlák

Plnou verzi příspěvku najdete na webu města v rubrice
Co se do IL nevešlo, případná vyjádření zastupitelů v příštím čísle IL.

-- Příčný řez v km 13,900, tj. přibližně 150 m od přejezdu Radotínská
směrem na Prahu (2009) --

Pozabíjíme se?
V Černošicích je krásně, mohly by být skvělým
místem pro život. Má to však háček. Chtělo by
to více ohleduplnosti. V minulosti jsem okusil
bydlení v prominentní bratislavské čtvrti Koliba.
Jednoho dne mne známý, slovenský novinář,
překvapil sdělením, že se z Koliby stěhuje pryč.
S odůvodněním, že se tam přeci nenechá s nejbližšími zabít. Bezohlednost mnoha spoluobčanů, kteří svůj blahobyt a bezstarostnost dávali na
odiv formou zběsilých jízd luxusními terénními či
sportovními vozy, již překročila únosnou mez.
Tehdy jsem jeho rozhodnutí ne tak úplně chápal.
Pochopil jsem až v Černošicích.
Již několikrát jsem řešil kritickou situaci, kdy
jsem měl na křižovatce právo přednosti jízdy,
nicméně „vyhrál větší“ a drzejší. Po prvních incidentech jsem se s vědomím, že vozím děti, naučil nespoléhat se na právo přednosti. Což s sebou přináší rizikové situace v jiných městech.
Tam se nově osvojený návyk v nepřehledných
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Územní plán – reakce na článek Jakuba Špetláka
Jak pan Špetlák dobře ví, celý proces schvalování územního plánu
probíhal zcela jiným způsobem než v minulém volebním období. Hlavní
odlišností bylo průběžné zveřejňování, veřejné projednání a postupné
hlasování zastupitelstva o všech důležitých dílčích změnách. Konečné
schválení je důležitým aktem po formální stránce, ale fakticky bylo už
vše důležité projednáno a zastupitelstvem schváleno.
Hledání dopravního řešení, které vhodně zkombinuje frekventovanou
státní železniční trať s neméně využívanou krajskou páteřní silnicí, je
bezpochyby složité. Starosta města s podporou radních a zastupitelů
věci věnuje velké množství energie a snaží se tento státní projekt ovlivňovat ku prospěchu města. Pro město je to jedna z největších priorit.
Níže je uveden seznam dosavadních jednání, která v této věci proběhla.
Dále proběhlo vícero jednání se zástupci různých skupin obyvatel.
Detaily projektu nejsou a nemohou být součástí územního plánu, který pouze vymezuje příslušný koridor, do kterého se železnice i silnice
musí vejít. V tomto ohledu 1. změna ÚP prakticky nic nemění a schvalování ÚP na příštím zasedání zastupitelstva tedy s rekonstrukcí tratě
přímo nesouvisí.
V místě možného podjezdu pod železnicí v ulici Dr. Janského opravdu
zůstává v ÚP pouze územní rezerva pro tuto stavbu. Důvodem je plán investora rekonstrukce železnice (SŽDC) tento podjezd nyní nerealizovat
(navzdory požadavkům města). Územní rezerva ale zajišťuje možnost
případné výstavby podjezdu kdykoliv v budoucnosti.
Tomáš Hlaváček

Seznam jednání vedení města se zástupci SŽDC a SUDOP
1. 2. 2011 - SŽDC
24. 2. 2011 – ČD, SŽDC
10. 5. 2011 - SUDOP
20. 9. 2011 - SŽDC + SUDOP
29. 2. 2012 - veřejná schůzka v Mokropsech
9. 3. 2012 - SŽDC
20. 4. 2012 - SUDOP
31. 5. 2012 - veřejná diskuze
20. 6. 2012 - SŽDC
31. 1. 2013 - prezentace na zastupitelstvu (SŽDC/SUDOP)
11. 9. 2013 - SŽDC
7. 11. 2013 - SŽDC
3. 12. 2013 - SŽDC
18. 12. 2013 - SŽDC
10. 1. 2014 - SŽDC
17. 1. 2014 - SŽDC
25. 2. 2014 - veřejné projednání ÚP a železnice
11. 4. 2012 – SŽDC, SUDOP, ROPID
17. 4. 2014 - projednání na zastupitelstvu (SŽDC/SUDOP/ROPID)
5. 5. 2014 - SŽDC, SUDOP, ROPID

křižovatkách přibrzdit či zcela zastavit za účelem
prověření bezpečnosti průjezdu nesetkává s pochopením za námi jedoucích řidičů, kteří jsou si
vědomi přednosti v jízdě. Obvykle nás vytroubí.
Nenormálnost černošické situace vyvrcholila
v posledních týdnech. Syn se zajímal, proč je
povalený plot na rohu ulic Dobřichovická a Ostružinová. Co by se stalo, kdyby na zahrádce
domu v době nehody někdo byl. Pár dnů na to
(28. 5. 2014) měly děti na návštěvě babičku
s dědečkem. Nepodařilo se jim však se svým
vozem odjet. Při vjezdu do křižovatky ulic Větrná
a Ostružinová ze směru od ulice Brusinková byli
„sestřeleni“ terénním vozem jedoucím zleva (od
ulice Slunečná). Mimochodem na stejném místě
se mi před několika měsíci podařilo „postavením
našeho auta na čumák“ zabránit kolizi s jiným vozem jedoucím zleva. Opět se jednalo o místního
občana. Mám strach o bezpečnost svých dětí.
A to nejen ve voze. Po těch samých ulicích se
projíždíme i na kolech.
Dovoluji si apelovat na radu města, aby učini-

la opatření pro posílení terénní práce městské
policie. Ta by mohla více postihovat rozmáhající
se nešvary a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Na kritických křižovatkách, které
jsou nepřehledné (rohové neprůhledné ploty
apod.), by možná stálo za to, osadit značky avizující křížení (na výše zmiňované křižovatce ulic
Větrná a Ostružinová dokonce sloupek z kritického směru od Slunečné ulice je). Dále bych
rád apeloval na spoluobčany, aby se vyvarovali
nebezpečného způsobu řízení. Jsme městem
s obrovským počtem dětí, které se při absenci
chodníků pohybují ve vozovce. Doufám, že se
při podobných černošických nehodách dosud
jednalo jen o pomačkané plechy a nepříjemnosti spojené se změnou programu poškozených
a s vyřizováním následků. Při pokračování stávajícího trendu se však můžeme dočkat daleko
závažnějších incidentů. Prosím, buďme k sobě
navzájem ohleduplnější, budeme si tak všichni
moci lépe vychutnávat krásy Černošic a okolí.
Jan Špunda

z historie

100. výročí zahájení 1. světové války – 2. část
FOTO: archiv farnosti

-- Návrat legionářů z Omska do Prahy. --

Jak to bylo s legionáři
Mluvíme-li o 1. světové válce, nelze se nezmínit také o Československých legionářích. Nacistická okupace a 40 let ideologického masírování, kdy byli legionáři právem považování za úhlavní protivníky revoluce v Rusku, téměř vymazaly z vědomí dnešní generace fakt, že jejich dědové či pradědové patřili také
k hrdinům Československa.
Jedním z nich byl Josef Kříž1 z Dolních Mokropes (*13. 2. 1894, +28.
5. 1982). Povoláním byl zedník. V c. a k. armádě sloužil od 2. října 1914
u 8. Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8. Byl zajat v Karpatech 16. února 1915
v boji s ruskými vojáky a v zajetí pobýval v Taškentu. Do čs. vojska byl zařazen
24. 2. 1916 v Taškentu k 1. čs. střeleckému pluku Mistra Jana Husa, 8. rotě.
Povýšen do hodnosti četaře. Za vojenské zásluhy byl vyznamenán československou revoluční medailí, československým válečným křížem a Křížem sv. Jiří
4. stupně.2
Po složitém návratu přes Vladivostok3 v červenci 1920 byl propuštěn z legií
a nadále působil jako člen hradní stráže na Pražském Hradě.
V soupisu legionářů4 jsou vedena následující jména:
Obec Černošice: Antonín Bambas, Karel Bláha, Oldřich Bláha, Václav Černý, Jaroslav Červinka, Antoinín Janoušek, Václav Maixner, Viktor Müller, Matěj
Němec, Karel Pechar, Jaroslav Peka, Josef Vorel;
Obec Dolní Mokropsy: Josef Bárta, František Fanta, Karel Jelínek, Josef
Kříž, Václav Lebeda, Jan Novotný.
Mokropeští vojáci
V Dolních Mokropsích v roce 1933 spolek „ROZKVĚT“ umístil před kapličku
sv. Václava pomník padlým vojákům z Dolních Mokropes:
Václav a Antonín Fanta, Josef a František Dušek, Josef Roubal a ze Staré
Vráže Antonín Járka. Celkem 6 padlých.5
Mezi přeživší patří také jeden mládenec Josef Matoušek (*27. 3. 1899)
z Dolních Mokropes, který byl odveden ještě před dovršením svých 18. narozenin. Ve vzpomínkách na světovou válku (které uspořádal ředitel školy František Svátek v Horních Mokropsech)6 ke svému osudu píše mj.:
„…Odveden při prvém třídění 12. 2. 1917 na Smíchově, kdy mě nebylo
plných 18 roků. Dne 10. 3. 1917 jsem se ubíral v trudných myšlenkách
a opustiv své rodiče, bratry a sestru, k sedmému zeměbraneckému pluku
do Plzně…
17. dubna jsem obdržel prvou dovolenou za půjčku válečnou, na tři dny
a po návratu jsem odjížděl do Linze nad Dunajem. Cesta byla protivná, vozy
nákladní byly tak přeplněny, že se nemohl nikdo ani pohnouti. Ubytováni
jsme byli v barácích, kde byla hrozná zima a všemožná zvířata…
Dne 23. července jsem opět obdržel dovolenou na žně na jeden měsíc.
Když minulo polovic dovolené, zažádal jsem o prodloužení, což jsem také
obdržel na čtrnáct dnů...
Dne 26. srpna jsem dostal telegram k okamžitému narukování, ale neměl
jsem naspěch, odjížděl jsem až třetí den. Po dovolené se těžko zvykalo
vojenskému ruchu. Téhož dne jsem byl přidělen k 28. zeměbraneckému pluku, kdež jsem byl okamžitě obléknut do polního obleku a zařazen
do marškompanie. Jelikož byly na frontě velké nepokoje, tak jsme ani na
cvičiště nechodili, zdržovali jsme se nejdál na kasárenském dvoře. Boje
se utišili a my jsme se zdrželi až do 10. října, načež jsem zaslal telegram
rodičům, aby co nejrychleji požádali telegraficky ministerstvo vojny, abych
do mlácení byl propuštěn, což se také vyplnilo. Dovolenou jsem obdržel
do 1. ledna 1918. Po uplynutí lhůty dovolené jsem se opět pokusil o pro-

dloužení u policejní správy na Smíchově, čehož jsem také docílil na čtrnáct
dnů. Narukoval jsem 15. ledna 1918 a již ten den jsem odjížděl před frontu.
Tam jsme se zdrželi dva měsíce, pak šli pěšky na frontu.
20. března ve čtyři hodiny odpoledne jsme byli již v městě Bormio, kde jsme
se zdrželi do druhého dne a pak den po dni se blížili ke frontě. Cesta trvala
celých dvanáct dní.
Dne 3. dubna ráno jsme dospěli do Seliciána, kde jsme se zdrželi celý
den. Unaveni po nepřetržité cestě jsme si hověli v seně na seníku, ale ne
na dlouho, ve dvanáct hodin noční se rozbouřila děla a hned jsme se museli vystěhovat z nebezpečného místa. Druhý den ráno v šest hodin jsme museli pokračovat v další cestě, avšak nemilé. Tato cesta byla příšerná. Velké
davy vojínů s rozbitými lebkami, s uráženýma rukama a nohama, strašlivě si
naříkající, byli dopravováni do nemocnic na nosítkách zdravotnickým oddělením. Byla to opravdu smutná cesta, mnoho již z našich řad bylo raněno,
i úplně zničeno od těžkých děl italských. Šťastně jsme se dostali až do válečné linie, kde jsme se mohli ukrýt v kaverně vytesané ve skále asi pro 120
lidí. Třetí den se ofenzíva utišila a znovu bylo několik dní hrobové ticho. Dne
7. srpna obdržel jsem patřičnou dovolenou na 14 dnů, po příchodu nazpět
opětovala se ofenzíva, při které jsem byl nepatrně raněn.
Dne 27. října 1918 se utvářela třetí ofenzíva, která trvala tři dny, byla tak
ostrá, že došlo až na bodáky, přičemž jsem byl zraněn pažbou do hlavy.
Po procitnutí jsem se nalézal v italském zajetí. Zabrán jsem byl na Tonále
Vercio u Švýcarských hranic.
Dne 29. října ráno jsme byli shromážděni a italským vojákem odvedeni
do prvního lágru, kdež jsme přenocovali.
První lágr byl hrozně zanedbán, byl zajisté pro stádo skotu, přenechán nám
a nevyčištěn. Třetí den jsme byli propuštěni a dále jsme putovali a až čtvrtý
den jsme dospěli do Břeštic, kde jsme byli celý týden v ukrutných mrazech
pod celtou.
Dne 14. listopadu ráno nám bylo hlášeno, že přesídlíme do Avecana, kde
bylo vše zbořeno jako po zemětřesení. Měli jsme hrozný hlad. Ubytovali
jsme se v barácích z prken. Celkem nás bylo v Avecaně dvacet tisíc. Potrava byla pro nás skromná, chléb o váze jednoho kilogramu připadl na šest
až osm dílů, třikrát denně čistou polívku, malou porci a padesát centimů
na týden.
Denně odcházelo spousta vojínů do nemocnice, odkud se jich ale málo
vracelo.
Dne 24. prosince 1918 jsme byli předáni do foligua k čs. legiím, kde byla
strava dosti silná. Hned prvý den po příjezdu jsme byli obléknuti do legionářských obleků a pak tři měsíce jsme prodělávali cvičení.
Dne 25. března 1919 jsme se vraceli do naší drahé vlasti a 29. jsme dospěli
do Frýdlantu na pohraniční stráž, odkud jsem byl 2. září 1919 demobilizován.“
Podobných svědectví občanů Horních a Dolních Mokropes o hrůzách války je celá řada, a chcete-li se do nich začíst, navštivte knihovnu ve Všenorech, kde kopie této pamětní knihy je k dispozici v čítárně všem čtenářům.

Jistě i celá řada z Vás, kteří jste se přistěhovali do Černošic v průběhu posledních let, má ve svém příbuzenstvu předky, kteří zažili obtíže této války nebo
ji ani nepřežili. Myslím, že pro všechny je letošní rok významný tím, že uplyne
100 let od vypuknutí, v tehdejší době největšího válečného konfliktu v lidských
dějinách - 1. světové války (1914-1918) a určitě stojí za to, si toto výročí připomenout. Prosím u Boha za spásu těch, kteří padli, a odpuštění viny všem, kteří
nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití. Důsledky války jsou ztráty blízkých,
které zasáhly snad do všech rodin v naší zemi.
Jejich hrdost za příslušnost k českému národu, jejich odvaha bojovat za to,
aby rodiny a děti mohly žít v klidu, je pro nás velikou výzvou. Vždyť i současná
doba začátku 21. století přináší mnoho otazníků směrem k budoucnosti. Současné napětí na Ukrajině ukazuje na to, abychom vážili každé rozhodnutí. Ne
jen ve velké politice, ale v rovině vzájemné pospolitosti, směřování vstřícnosti
k druhým a respektu ke každému životu jako takovému. Život je dar, je krásný
a stojí za to si ho vážit.
Římskokatolická farnost Třebotov, Ing. Hubert Poul, farní kronikář
1 Srv VUA, databáze legionářů
2 OU P-Z, Hradilová, Berg, Buchtele: Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ
1914-1921, Praha 2001, str.116
3 Rodinný archiv Mileny Křížové, Černošice
4 OU P-Z, Hradilová, Berg, Buchtele: Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ
1914-1921, Praha 2001, str.279
5 Srv kniha „Dolní Mokropsy 1088-1988“, Ladislav Novotný, MěNV Černošice 1988,
a zápis v pamětní knize obce Dolní Mokropsy , L. P. 1948, str. 165)
6 Srv „Vzpomínky ze světové války“, pamětní kniha, řed. Zákl. školy v Horních Mokropsích, r. 1929, uložené v obecní knihovně Všenory, vyprávění v tomto časopise je
zkráceno
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Kdo to byli „Kotláři“
Ještě jednou se vracím k výbuchu bomby na
Vráži, na vysvětlenou našim mladším spoluobčanům.
Když se blížil konec 2. sv. války v roce 1945,
využívali nacisté naši železniční trať jako nejrychlejší spojení na přepravu bojového a muničního
materiálu na východní frontu. Zbrojní vlaky napadaly malé stihačky „kotláři“. Jak se blížila západní fronta, startovaly stále blíže našich hranic.
Kotláři měli ěli za úkol rozstřílet kotle parních
lokomotiv, zablokovat trať a znemožnit průjezd
další soupravy. Piloti strojvedoucího předem
upozornili, aby stačil opustit „mašinu“.
Tak tomu bylo i 30. 5. 1945, kdy v Dobřichovicích stál muniční vlak a kotláři jej napadli. Přelet nad Vráží nebyl náhodný. Jednomu letadlu se
v otevřené pumovnici zaklínila bomba a pilot se
ji snažil při kroužení nad lesy mezi Vráží a Vonoklasy odhodit. Pilot druhého letadla mu kýváním

křídel signalizoval, že se to nepodařilo. Protože
jsem bydlela kousek od místa dopadu, celé jsme
to sledovali. Když se letadlo vracelo přes Vráž
k trati do Mokropes, bomba se sama uvolnila
a zabíjela. Dopadla na začátek dnešní Bezručovy ulice, kde nám dlouho připomínal dolík v zemi
hroznou událost.
Pánové se na křižovatce dnešních ulic Husova, Nerudova, Arbesova a Bezručova zastavili
„na kus řeči“ a to se jim stalo osudným. Pan Klus
zemřel na místě, Tábořík při převozu, Šimanovský byl rozmetán do okolí. Obětí mohlo být ještě
víc, ale pan Všetečka pospíchal domů a v Arbesově ulici jej výbuch nezasáhl.
První, kdo přispěchal na pomoc, byl Prof.
MUDr. Julius Hanause, který bydlel nedaleko
na Faberce, dnešní Majakovského ulici, ale mrtvým již pomoci nemohl.
Dalším ohroženým byl pan Hrnčíř, který se
vracel Nerudovou ulicí z noční směny na nádraží v Dobřichovicích, ale na křižovatku nedošel.
Po vypršení trestu byl propuštěn z koncentrační-

ho tábora. Před zatčením byl výpravčím na Smíchovském nádraží, kam se nesměl vrátit. Patřil
k odbojové skupině nevojáků Sokola Vráž. Dalšími členy byli František Molhanec, Jaroslav Pokorný, Miroslav Macourek, Stanislav Hrnčíř, Oldřich Štekr (dva, kteří se po vypršení trestu vrátili)
a Josef Kříž, jako mladistvý se vrátil v r. 1944.
Druhou část skupiny tvořili vojáci v záloze
z Dolních Mokropes. Jejími členy byli Karel
Šmíd, Antonín Dort, Jiří Cvrček, Antonín Holan,
MUDr. Přemysl Poňka, Mikuláš Tumpach. Obě
skupiny vedl poručík v záloze Zdeněk Škvor, popravený v Drážďanech 18. 5. 1943.
Odbojová činnost byla vyzrazena. Mělo se
to stát na statku Dlouhých v Mokropsích. Syn
z vlastenecké rodiny si vzal za manželku Němku
a přijal německé občanství. Na návštěvu k nim
jezdil nejkrutější gestapák z „Pečkárny“.
Byla to krutá událost, příští rok to bude 70 let
a pamětníků ubývá.
Milena Křížová

z města a okolí

Nemoci včel

FOTO: Petr Kubín

Stejně jako lidé, trpí i včely celou řadou nemocí a parazitů. Některými nemocemi jsou naše
včely sužovány od nepaměti, jiné k nám byly
zavlečeny teprve nedávno.
Roztoč Varroa destructor
Tento parazit pochází původně z Indie, kde
s ním místní včely dokážou žít celkem bez problémů. Nesnáší totiž vysokou teplotu a včely
se ho při častém rojení dokážou takto zbavit.
Je to živočich velikosti našeho klíštěte a lze ho
rozpoznat zrakem. Kdo má zrak horší, pomůže
si lupou. Samička roztoče naklade vajíčka do
buňky s včelím plodem a včela se již vylíhne
s roztočem přisátým na těle. Pro kladení vajíček vyhledávají více trubčí plod než dělničí.
Roztoč vysává hemolymfu včel, tím je oslabuje a zkracuje jim život. Při velkém přemnožení
roztoče a bez patřičných léčebných zákroků,
je včelstvo oslabováno a uhyne.
Na naše území byl roztoč zavlečen v sedmdesátých letech minulého století. V černošickém
včelařském spolku je první zmínka o roztoči
Varroa ve Zprávě o činnosti za rok 1980. Výbor
základní organizace se roztočem zabýval o rok
později. Na konci zimy 1982 se prováděl odběr měli (spadu) ze dna úlů od všech včelstev
a odeslal se na vyšetření. Nález byl bohužel
pozitivní. Proto byla nařízena likvidace včelstev.
Proč takové drastické opatření? V té době šlo
o nové, neznámé onemocnění, na které neexistovaly účinné léčebné přípravky. A na území
černošické organizace bylo stanoveno ohnisko nákazy. Byly nastraženy návnady na divoce
žijící včely, nařízena likvidace rojů a utajených
včelstev. Za řádně utracená včelstva byla následně vyplacena finanční náhrada.
Nové zavčelení nám povolili v létě roku
1983. Ze včelařské stanice Filipov přivezli
do Černošic 30 nových včelstev. Zájem byl
ale větší. Proto se pak nová včelstva vozila i z jiných oblastí, vždy však se schválením
veterináře.
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-- Většinu nemocí včel lze dnes vyléčit či potlačit bez léčiv. --

V roce 1983 se také zjistilo nové zavlečení
roztoče včelařem z Ústí nad Orlicí, který dovezl
včelstva ilegálně ze Slovenska. A to už padly
první tresty za porušení veterinárních nařízení.
Od podzimu 1983 bylo k dispozici první léčivo k ošetřování a od tohoto období se již včelstva kvůli roztoči neutracují. Včelstva léčíme
chemickými přípravky zásadně po snůškovém
období, tedy v době, kdy je už vytočen veškerý med, aby nebyl těmito léčivy kontaminován.
Každý rok v zimě provádíme odběr měli ze dna
úlů a vzorky dáváme k vyšetření veterinářům.
Napadení včelstev roztočem Varroa se nám
daří udržovat v minimální míře, ale musíme se
smířit s tím, že tohoto cizopasníka nevymýtíme
zcela. Bude s námi žít i v budoucnu.
Mor včelího plodu
Toto onemocnění je určitě pro včely nejnebezpečnější. Je to závažné onemocnění
včelích larev, jehož původcem je bakterie
Paenibacillus larvae. Napadené larvy se mění
v lepkavou, zapáchající hmotu, včelstvo se jen
těžko brání dalšímu šíření nákazy. Nerodí se
nové včely, včelstvo slábne a hyne. Spory moru
přežívají v půdě mnoho desítek let a způsobují
dlouhodobé zamoření oblasti nákazy. Mor včelího plodu je v současné době diagnostikován
v několika lokalitách České republiky. Černošice byly tohoto, pro včely nebezpečného, onemocnění ušetřeny.

V některých zemích je povoleno léčit mor
antibiotiky, někdy i preventivně. Zbytky léků
se však takto dostanou do medu a vosku a tím
i ke spotřebiteli. U nás se zjištěná nákaza řeší
nekompromisně spálením včelstev včetně úlů
a spalitelného včelařského nářadí. Následně
je stanoveno ochranné pásmo, kde se včelstva pravidelně vyšetřují a pokud jsou výsledky
uspokojivé, je povoleno nové zavčelení. Mor
včelího plodu není přenosný na člověka, rovněž tak med od napadených včelstev lze bez
problémů konzumovat.
Ostatní nemoci
Včelstva trpí ještě dalšími nemocemi, které však již nejsou tak nebezpečné. Jedná se
o nosemu, zvápenatění včelího plodu, průjmová onemocnění a další. Všechny tyto neduhy
dokážeme vyléčit, či potlačit bez léčiv. Stačí
k tomu důsledná hygiena. Staré plásty s tmavým dílem odstraníme z úlu, vosk vyvaříme.
Pravidlem by mělo být, že každý rok vyměníme nejméně třetinu díla. Úlové nástavky a dna
dezinfikujeme Savem, opalujeme plamenem.
Nejlepším řešením je vyvařit nástavky v parafínové lázni. Včelařské stanoviště udržujeme
v čistotě, pravidelně kosíme trávu a odklízíme
listí. Jen tak můžeme chovat zdravá, vitální
včelstva, která nám dají užitek a radost z dobře
vykonané práce.
Stanislav Bárta

z města a okolí

Senioři z Černošic navštívili Pardubice
Dům s pečovatelskou službou uspořádal letošní první výlet do Pardubic
spojený i s plavbou parníkem. Na cestu se i přes vysoké letní teploty
vypravilo bezmála 50 seniorů a výlet se opravdu vyvedl. Naše skupina
se ihned po příjezdu přemístila na parník, na kterém byla připravena tři
středověká řemesla. Po vyplutí z plavební komory jsme pluli kolem soutoku s další pardubickou řekou Chrudimkou a poté volnou přírodou kolem
chatových osad. Během plavby byl z několika pohledů vidět státní hrad
Kunětická hora. Při plavbě si několik seniorů vlastnoručně vyrazilo pamětní mince s motivem Pardubic, někteří si také navlékli korálky a vyrobili
přívěsek na krk.
Po plavbě jsme navštívili centrum města, kde většina zavítala na oběd.
Dalším cílem byla Zelená brána a Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, kde náš celodenní výlet končil. Poděkování patří městu Černošice za finanční podporu pro uskuteční výletu.
Miroslav Strejček

FOTO: DPS

-- Plavbu po Labi si senioři užili. --

O prázdninách na minigolf

Ilustrační foto

V červenci a srpnu bude většina aktivit pro seniory pozastavena, a to
z důvodu čerpání dovolených. Jedná se především o bowling, hudební
kavárnu, plavání a trénování paměti. Tyto aktivity opět budeme pořádat
až od září. Přesné termíny upřesníme v zářijovém Informačním listu.
V srpnu pořádáme týdenní pobyt pro seniory nejen z DPS na horách.
Kapacitu však máme již v současné době zcela naplněnou.
Na prázdniny pro všechny seniory připravujeme novou aktivitu v podobě minigolfu. První hra se uskuteční v červenci v Radotíně, konkrétně
ve středu 16. 7. od 15.30 hodin. Odjezd na minigolf je naplánován od
Domu s pečovatelskou službou v 15 hodin. Cena jedné hry (90 min.)
je 65 Kč včetně dopravy. Rezervace míst je možná na telefonním čísle
725 923 777 u paní Urbanové, která vám sdělí podrobné informace
o této nové aktivitě.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
www.dpscernosice.cz
tel.: 725 388 564

-- Na středu 16. července je pro seniory naplánován minigolf. --

Žili jsme vodou
Šťastně jsme ukončili 3. ročník výtvarné soutěže
„Co se děje v...“, letos ve vodě. Rozdali jsme
55 cen skoro osmdesátce dětí. Jsme velice
rádi, že díky štědrým dárcům (jejichž identitu
naleznete na webu školy) můžeme naplňovat
hlavní myšlenku naší soutěže, to jest ocenit co
nejvíce dětí.
Hodnocení prací je velice těžké. Porotci postupně prohlédli všechny práce a vytvářeli si
vlastní pořadí. Pak se tyto výsledky sečetly. Někdy došlo k absolutní shodě, jako v případě dešťového mraku vytvořeného dětmi ze všenorské
mateřské školy, který získal hlavní cenu soutěže. Ten nás naprosto okouzlil bezprostředností
dětské kresby, obtížnou technikou, které se
děti často vyhýbají, i dotažením celé práce, jenž
musel ohlídat pedagog. Je to vzorová ukázka
dobrého pedagogického vedení, které přitom
nepopře dětskou fantazii. Stejně lehce jsme se
shodli na vyřazení nedokončených prací.
Nad jinými pracemi se rozpředla velice živá
a poučná debata. Každý z nás se dívá trochu
jinýma očima a všimne si jiných detailů. I když
některé kategorie byly méně obsazeny a nebylo
v nich možné udělit všechna ocenění, snažili jsme se dopřát pocit vítězství a výjimečnosti
všem, kteří věnovali nemálo svého času aktivní
tvorbě místo pasivní konzumaci našeho světa.

Předávání cen proběhlo 12. června ve zcela
zaplněném kulturním sále. Slavnostní atmosféru pozdvihla krátká prezentace o čaji, který se
také připravuje z vody a právě o jeho správné
přípravě. Povídání o čaji bylo doplněno ochutnávkou čajové zmrzliny, čerstvě připravené paní
Moravcovou. Na závěr jsme se všichni přesunuli
do vinotéky Cellarius, kde nám paní Novotná

umožnila uspořádat výstavu oceněných prací.
Tuto výstavu můžete v Cellariu u kávy zhlédnout
do konce školního roku. Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří nám umožnili tuto soutěž
zrealizovat!
Magdalena Capková
pedagog ZŠ Černošice

FOTO: ZŠ Černošice

-- Vyhlašování výsledků soutěže završilo společné focení. -17
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Děti nám vystavily vysvědčení
Poslední vyučovací hodina. Děti stojí v hloučcích
okolo lavic s prostřeným pohoštěním. To je ale
příliš nezajímá. Objímají se, děvčata téměř bez
přestání pláčou. Některá z nich mají obličeje
a ruce popsané podpisy celé třídy, jiné děti si
nechávají ode všech na památku podepsat archy
papíru. Dojemné loučení po týdnu společné výuky angličtiny a zároveň ta nejlepší tečka, jakou si
kdo mohl přát.
Na samém počátku této zdařilé akce byla myšlenka, která vzklíčila ve Spolku pro partnerství
evropských měst (SPEM): Na pravidelná setkání
nás „odrostlejších“ by mohly navázat děti. A tak
postupně vykrystalizoval nápad pozvat děti z partnerských měst Themaru a Gerbrunnu na týden
do Černošic, aby se zde společně s českými
učily anglicky. Poté, co naše radnice s celým
projektem souhlasila (a rozhodla se ho finančně
podpořit) a také vedení školy oznámilo, že bude
na celé věci rádo participovat, začaly hodiny
mravenčí práce. Její obrovský kus odvedla bezesporu škola, protože na ní ležela odpovědnost za
náplň vyučovacího týdne a také za oslovení rodin
černošických školáků, zda u sebe ubytují některé
z německých dětí. Spolek pak vymýšlel a zajišťoval odpolední a večerní program (po Praze za památkami, projížďka lodí po Vltavě, návštěva Karlštejna a náhled do „kuchyně“ historického šermu
v podání skupiny Alotrium, diskotéka). Ještěže
žijeme v době mobilů, laptopů a e-mailů!
V neděli 25. května navečer pak zažilo černošické nádraží doslova nával. V jednom vlaku přijelo 12 dětí (žáci 7. a 8. tříd) z obou partnerských
měst (+ čtyři členové doprovodu), které si vzápětí

rozebraly čekající černošické děti s rodiči. Na
tomto místě je nutné poznamenat, že jedině díky
vstřícnosti těchto rodin se mohl „anglický týden“
vůbec uskutečnit. Jim patří jedno veliké poděkování. Děti pak měly každý den čtyři vyučovací
hodiny. Ze školy chodily podle všech ohlasů nadšené. Ani jejich německý doprovod, který se vesměs výuky účastnil (z toho dvě učitelky), nešetřil
chválou a uznáním.
Odpolední program byl pochopitelně připraven
spíše pro hosty z Německa, přesto se ho účastnila také řada českých dětí. Jazykové bariéry během odpoledne? Žádné. A i když se u Berounky

-- Děti z partnerských měst Themaru a Gerbrunnu chodily týden do naší školy. --

o nej čarodějnici. Děti společně s rodiči doma
vyrobily čarodějnici, vymyslely pro ni jméno
a donesly ji do školky. Pak probíhalo hlasování
o tu nej. Jako nejkrásnější byla vyhodnocena
čarodějnice, kterou vyrobil Alex Marek s roFOTO: MŠ Topolská

-- V plzeňském dinoparku se dětem moc líbilo. --
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Hana Houštecká, předsedkyně SPEM

FOTO: SPEM

Co se děje v Mokropeské školce
Na květen a červen pro děti pravidelně připravujeme zajímavé akce a výlety. Do školky přijelo mobilní planetárium, velký stan, na jehož
stropě děti sledovaly zajímavý příběh o putování Měsíce za Sluncem. Vyhlásili jsme soutěž

střílelo z luku chvílemi mezi kapkami deště a při
plavbě po Vltavě bylo pěkně chladno, bylo zřejmé, že se děti ani trochu nenudí. K tomu mnohé
černošické rodiny měly pro své německé hosty
přichystaný program i na večer. Třeba bowling!
Týden uběhl jako voda a všichni byli spokojeni.
Šla jsem se podívat na poslední hodinu do školy,
kde jsem jménem SPEM chtěla poděkovat všem
zúčastněným, ale v atmosféře upřímného dojetí
by se mi asi třásl hlas. (Děkuji dodatečně alespoň
touto cestou. Bylo to super!) Ale nakonec nebylo
vůbec třeba žádných děkovných projevů, žádného oficiálního hodnocení. Děti loučící se se slzami v očích nám všem vystavily vysvědčení samy.

dinou. S dětmi jsme také oslavili jejich svátek
zábavným a soutěžním dopolednem na zahradě školky. Navštívili jsme také koncert v ZUŠ.
Dětem se vystoupení malých hudebníků, zpěváků a tanečníků moc líbilo a některé by rády
příští rok do ZUŠ začaly chodit. A ještě jsme se
zúčastnili soutěže „Co se děje ve vodě“, kterou vyhlásila ZŠ Černošice. Náš výtvor získal
čestné uznání. Všechny děti, které společně
výtvarné dílo vytvořily, se zúčastnily slavnostního předávání cen.
Na výlet jsme vyjeli do ZOO a dinoparku
v Plzni. Na další výlet jsme jeli na zámek Loučeň, kde mají v zámecké zahradě 11 přírodních bludišť. Všechna jsme si prošli a nikdo
v nich nezabloudil.
Na konec školního roku jsme uspořádali
rozlučkový den s předškolními dětmi, které
odcházejí do školy. Připravili jsme karneval,
zábavné odpoledne s občerstvením, veselým
představením a nakonec slavnostní pasování
předškoláků na školáky. Každý budoucí prvňáček dostal šerpu, pamětní list a knihu na
rozloučení se školkou a byl mečem slavnostně
pasován na školáka.
To nám ten rok zase utekl jako voda. Přejeme vám všem krásné prázdniny plné sluníčka
a těšíme se v září na nové děti.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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Závěr školního roku si ve školce Karlická užili
Bohatý na zajímavý program, tak jako každý rok.
Tak by se dal charakterizovat konec školního
roku v naší školce. Co všechno se dělo?
V polovině května se konala již tradiční sportovní olympiáda. Naše děti se ve spolupráci
s místním Sokolem účastní sportovní olympiády.
Děti ze třídy Lvíčat a Krtečků soutěžily ve třech
disciplínách: běhu, hodu do dálky a skoku dalekém z místa. Do soutěží se pustily s velkou
chutí. Každý chtěl vyhrát a získat zaslouženou
medaili. Pro všechny sportovce, nejen pro vítěze, byly připraveny sladké odměny.
Se třídou Koťátek a Sluníček jsme také celí
nedočkaví vyjeli do pražské ZOO v Troji, kde
jsme stejně jako loni adoptovali v každé zmíněné
třídě jedno zvířátko. Za odměnu nám zoologická
zahrada věnovala pro každého jeden volný celodenní vstup. Počasí nám bohužel moc nepřálo,

ale i tak jsme si výlet náramně užili a svá adoptovaná zvířátka navštívili. A aby to nebylo ostatním
dětem ze zbylých tříd líto, navštívily ZOO o měsíc
později.
Ve čtvrtek 22. 5. jsme pak uspořádali výlet na
Staré Hrady. Doprovázelo nás sluníčko a dobrá
nálada. Posilnění chutnou svačinkou na hradním nádvoří jsme hravě zvládli výcvik „letu na
koštěti“, v čele s naší paní kuchařkou a zkušeným čarodějem Archibaldem I. Ten znal všechny
čarodějnice, strašidla a skřítky ukryté na hradní
pohádkové půdě. Ve sklepě naopak nalezli svůj
domov čerti, vodníci, skřítkové i obří drak. Po
obědě v hradní krčmě jsme ještě navštívili čarodějnou BESTYOLU plnou zvířátek. Zpět do
Černošic přijel autobus plný spokojených a unavených výletníků.
Na závěr května jsme měli již tradičně na zaFOTO: MŠ Karlická

-- Při červnové odpolední party se děti mohly na chvíli proměnit v cirkusové artisty. --

hradě školky dopravní hřiště. Měsíc květen totiž
věnujeme tématu dopravy. Děti si donesly kola,
koloběžky, odrážedla, prostě vše, na čem rády
jezdí a cítí se bezpečně. Pak už jen plnily úkoly
od startu k cíli. Na závěr zábavného a poučného
dopoledne dostaly odměny, které školce daroval Petr Kotek-Promotým Praha.
A co se dělo v červnu? Měsíc jsme odstartovali odpolední party s představením a pasováním předškoláků. Doprovodný program pro nás
stejně jako loni připravil pan Števo Capko. Děti
se představení aktivně zúčastnily jako cirkusoví
artisti, což se jim velice líbilo. Celý program byl
zakončen pasováním předškoláčků. Každý dostal krásnou šerpu, diplom a dřevěné puzzle na
památku. Počasí nám vyšlo a občerstvení, které
jsme zajistili ve formě pizzy, koláčků, zmrzlin
a limonád, přišlo k chuti a rychle mizelo.
Ve čtvrtek 12. června se konalo vyhlášení výsledků soutěže „Co se děje ve vodě“, ve které
jsme soutěžili za školku se třídou Sluníček. Ve
své skupině se umístily na prvním místě. Všichni
jsme měli obrovskou radost a cenu si šli převzít
do kulturního centra na Vráži. Děti i my jsme si
krásné dopoledne moc užili. Kromě ceny každý
dostal i velice chutnou a zajímavou zmrzlinu vyrobenou z čaje.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim
dětem a rodičům, kteří po celý školní rok sbírali víčka pro Kristýnku. Podařilo se nám nasbírat
neuvěřitelné množství. O naší akci se dozvěděli
i místní občané a přinášeli nám je do školky. Naše
mateřská školka se tak stala dalším neoficiálním
sběrným místem. Jsme rádi, že tímto způsobem
můžeme pomoci Kristýnce k absolvování rehabilitačních pobytů. Doufáme, že v příštím školním
roce budeme ve sběru stejně úspěšní.
za kolektiv učitelek MŠ Karlická
Zuzana Nováková

Zimní sezóna se blíží. Hokejisté z Černošic ukončili letní přípravu.
Zimní stadion v měsíci červnu vstupuje do další fáze příprav na novou
sezónu. Tímto se na několik týdnů uzavírá jak veřejnosti, tak i hráčům
a v jeho útrobách budou probíhat nezbytné opravy a vylepšení na očekávanou zimní sezónu.
Sezónu ukončili hokejisté od prvních tříd až po muže, kde se všechny
kategorie zúčastnily in-line soutěže. Jen o jednu příčku uniklo mužům
třetí místo v divizi západ a skončili tak na čtvrtém místě. Přípravka, mladší a starší žáci se bohužel neprobojovali do finálového turnaje o přeborníka ČR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
IHC Košutka Plzeň
IHC Rakovník
IHC Roller Storm Praha „B“
SK Černošice
IHC Warriors Praha
HC Buldoci Stříbro
HC Cvočkaři Hořovice

GP
12
12
12
12
12
12
12

W
11
9
9
6
4
2
0

W-SO
0
1
0
0
0
0
0

L-SO
1
0
0
0
0
0
0

L
0
2
3
6
8
10
12

score
157:46
133:41
128:52
101:93
65:113
51:135
31:186

P
34
29
27
18
12
6
0

Veškerá mládežnická družstva odstartují sezónu na ledě týdenním
soustředěním, které bude probíhat pro 2., 3., 4. třídy a mladší žáky na
zimním stadionu ve Strakonicích. Starší žáci, dorost a junioři pojedou
na soustředění do Klatov, kde je čeká příprava před náročnou zimní
sezónou.

Ledová plocha se otevře hokejistům a klubům již 1. 9. 2014. Veřejnost může provětrat své brusle již od 28. 9. 2014
Pokud máte doma aktivního kluka či holku, tak nezapomeňte, že hokej je zábava, kolektivní a bezpečný sport a hlavně baví celou rodinu.
I v letošním roce budou probíhat pravidelné nábory, které budou upřesněny v průběhu prázdnin.
Více informací naleznete na www.sk-cernosice.cz.
Nejen všem hokejistům přejeme krásné léto, dovolenou a hodně sil
do nové sezóny.
Martin Jůzek

FOTO: SK Černošice

-- Pravidelné nábory dětí do oddílu hokeje budou probíhat
hned po prázdninách. --
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Zprávy
ze Sokola
Těžba barevných kovů
černošickými gymnasty
V Příbrami, městě s bohatou důlní tradicí, netěžili gymnasti uran, ale medaile zlaté, stříbrné a bronzové. A to v takovém počtu, že by na
to důlní vozík nestačil. To vše 17. června na
přeboru Župy Jungmannovy ve všestrannosti,
kde se závodí nejen v gymnastice, ale i v atletice, šplhu a plavání.
Celkem 28 medailí z třiceti devíti černošických závodníků je vynikající bilance. Ti, co
nezískali cenné kovy, neobsazovali poslední
příčky, ale tlačili se za medailovými pozicemi.
Počtem účastníků byly Černošice nejpočetnější skupinou v rámci Župy Jungmannovy
a závodily skoro ve všech věkových kategoriích od nejmladších až po muže a dorostenky.
Do celostátního přeboru se probojovali:
Kristýna Pavlovská, Julie Soukeníková, Lucie Schrőtterová, Julie Farová, Julie Lesová,
Jana Tuháčková, Miroslav Lžičař, Jakub Fara
a Roman Malíř.
Za nejpočetnější účast v historii Sokola
Černošice patří dík trenérům Polaneckým,
kteří mají trpělivost s nejmenšími. Dále Martě
Lžičařové, Jaroslavě Farové, manželům Formánkovým a některým starším cvičencům,
kteří pomáhají.
Rádi bychom vyhověli všem zájemcům
o cvičení, ale narážíme na prostorové problé-

my a nedostatek trenérů. Uvítali bychom větší
tělocvičnu (závidíme Dobřichovicím) a více
trenérů. Takže doufáme, že úspěšnou těžbu
medailí bude brzy následovat těžba základů
pro černošickou tělocvičnu.

2x FOTO: TJ Sokol Černošice

Jarda Formánek

Závody předškoláků
Nejmladší sokolští borci zabodovali na začátku června v závodu předškoláků v Komárově
a přivezli 3 medaile. Zlato a stříbro získal Lukášek Vojtěch za atletiku a míčový trojboj, bronz
přivezl ze šplhu na tyči Pepíček Truhlář. Moc
blahopřejeme.
Michaela Dvořáková

-- Gymnasté na závodech „bodovali“… --

Pronájem hřiště
TJ Sokol Černošice nabízí k pravidelnému pronájmu na období červenec–září 2 venkovní
hřiště v areálu Sokolovny ve Fügnerově ulici.
Jedná se o antukový kurt, vhodný pro volejbal a nohejbal, a hřiště s umělým povrchem,
vhodný pro míčové hry a tenis. Hřiště nejsou
s umělým osvětlením. Podrobné informace
na www.sokolcernosice.cz, případně email:
info@sokolcernosice.cz.

Hledáme cvičitelky a cvičitele
TJ Sokol Černošice hledá cvičitelky a cvičitele
pro složky mladších a starších žáků a žákyň.
Případné zaškolení pro cvičitele III. třídy všestrannosti zajistíme. V případě zájmu kontaktujte Hanku Fořtovou (tel. 251 640 449).

-- … a úspěšní byli i předškoláci. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
červenec

12. 7.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 kreativní workshop

8.00 – 12.00, prostranství před vilou Tišnovských

24. 7.

Zasedání zastupitelstva města Černošice

19.00, Club kino

26. 7.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 divadélko Cirkus Prdítko – Jakub Folvarečný 8.00 – 12.00, prostranství před vilou Tišnovských

srpen

9. 8.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 kreativní workshop

16. – 17. 8. Černošická Mariánská pouť

8.00 – 12.00, prostranství před vilou Tišnovských
Komenského ul. a okolí kostela Nanebevzetí
Panny Marie

v okolí
červenen

5. 7.

Dobytí zámku Mníšek Švédy – historický den plný šermu, dobové hudby a
tance

11.00 – 19.00, zámek Mníšek pod Brdy

9., 16., 23.
a 30. 7.

Večerní prohlídky hradu Karlštejn

20.00 a 20.30, hrad Karlštejn

10. – 13. 7. Tři mušketýři – představení v rámci Dobřichovických divadelních slavností
16. – 19. 7.

20.00, nádvoří zámku Dobřichovice

18. a 19. 7. Noční prohlídky po stopách zločinů

19.00 – 23.00, hrad Karlštejn

26. 7.

Big Beat Fest party 2014

Říční lázně Radotín

Noc na Karlštejně – muzikál

20.00, zámek Mníšek pod Brdy

srpen

8. a 9. 8.

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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Dětský den na pláži – hry, šerm, móda i koloběžky!
Druhou červnovou neděli rozsvítily kromě sluníčka černošickou pláž desítky usměvavých dětských tváří na plážovém Dni dětí. V nádherném slunečném počasí si děti mohly vyzkoušet mnoho různých aktivit a zážitků,
zakousnout něco sladkého, nebo se třeba vykoupat v Berounce.
Pro malé princezny bylo připraveno malování na obličej, ale třeba také
jízda na koních. Spíše kluky zase zajímala práce hasičů z SDH Mokropsy
nebo umění boje, které předvedli šermíři ze skupiny historického šermu
Alotrium. Ti si pro děti připravili i několik her a ukázek zbraní. A byla tu
možnost aktivní zábavy. Zájemci si mohli vypůjčit (a vypůjčili) koloběžku
z radotínské půjčovny Koloběžíme.cz a proháněli se po cyklostezce. Několik návštěvníků koloběžky nadchly natolik, že si hned nějaké objednali.
Po celou dobu děti mohly skákat v obřích nafukovacích hradech anebo si
jen tak zatančit při doprovodu hudby.
Součástí akce byla také bohatá tombola o ceny od partnerů akce, jimiž
byly Pneuservis Červený, vydavatelství Naše kniha, Prince of Wellness,
Baby-servis.cz, Mladá Fronta, BabyGuru.cz, Baby Club Ottománek, nekuřácká restaurace U Mlýna, Fyziofitness Komplex, Onlinefitness.cz.
Paní Žáková, maminka dvojčátek Karolínky a Kristýnky si pochvalovala
nejen právě onu bohatou tombolu, kdy jejích devět z deseti lístků bylo
výherních. „Bylo tady pro každého něco. Koně, skákací hrad, koloběžky, hasiči, šermíři. Dokonce i já s manželem jsme si mohli užít úžasnou
masáž. Líbila se mi také organizace a program. Navíc vyšlo nádherné počasí," říká paní Žáková. Akce zaujala i paní Hnykovou, tedy hlavně jejího
syna. „Nemohla jsem ho dostat ze skákacího hradu. Pomohla až nabídka
jízdy na koníkovi nebo koloběžce," říká s úsměvem.

FOTO: autorky

-- Děti si mohly vyzkoušet mnoho různých aktivit a zážitků. --

Mokropeský Den dětí na pláži nebyl jen o hraní, ale poprvé také
o módě. Součástí programu byla módní přehlídka modelů z internetového obchodu www.babyguru.cz, kterou předváděly černošické děti. A šlo
jim to skvěle!
Celou akci zachycovala fotografka Adéla. Galerii fotografií je možné
zhlédnout či objednat na http://babyguru.rajce.idnes.cz.
Těšíme se opět příští rok!
Bára Veselá a Bára Malá

Ohlédnutí za Královským průvodem
Úvodem budiž řečeno, že nebýt města Dobřichovice, černošických skupin historického
šermu Alotrium a Reginleif, a Dobřichovické
divadelní společnosti, královský průvod by se
letos vůbec neuskutečnil. Dosavadní pořadatel totiž na průvod nesehnal peníze a akci
zrušil. S tím se města na trase průvodu v čele
s Dobřichovicemi nechtěla smířit a v šibeničním termínu se jejich zástupci rozhodli průvod
přece jen uskutečnit, a to podle hesla „místní
místním“. Dle mého názoru se jim to povedlo
na výbornou.
Místo celebrit zapojili místní divadelníky, šermíře i občany Poberouní. Bylo znát doslova na
každém kroku, že letos průvod neorganizovala
velká agentura z Prahy, ale že si ho organizovali místní sami pro sebe. Trasa vedla tak, aby co
nejméně docházelo ke kolizi s dopravou.
Letos poprvé byl také průvod záležitostí
pouze obcí mezi Radotínem a Karlštejnem,
které na jeho pořádání přispěly i finančně.
Vynikající byla spolupráce se všemi starosty

a starostkami na trase, kteří ve svých obcích
připravili bohatý program a přivítání císařské
družiny. Příjemnou změnou byly vlajky s vlajkonoši jednotlivých obcí a mávátka pro dětské
diváky. Další novinkou byla středověká hostina
pro císaře a jeho doprovod pod hradem Karlštejnem. Atmosféra byla vynikající a i počasí
se vydařilo.
Dovolte mi zde poděkovat městu Dobřichovice, které tuto akci doslova vzkřísilo z mrtvých,
neb na sebe vzalo břemeno hlavního organizátora včetně finančního zajištění celého průvodu,
a panu Josefu Kutílkovi a Lence Svobodové ze
SHŠ Alotrium a Reginleif - bez jejich zkušeností a invence by se průvod neobešel. Dále patří
velký dík naší městské policii, která průvodu zajišťovala asistenci až do Hlásné Třebaně. Děkuji
také černošickému Sokolu, Junákovi a našim
hasičům za přípravu dětských her v parku Berounka, a Janě Paďoukové za organizaci přivítaní císařské družiny v Mokropsech.
Pavel Blaženín

Večerní prohlídky
hradu Karlštejn
Po celé prázdniny bude možné každou
středu projít hrad Karlštejn po západu slunce. Uvidíte interiéry soukromých a reprezentačních prostor císaře Karla IV., hradní
pokladnici a klenotnici s kopiemi české
a císařské koruny. Začátek vždy ve 20.00
a 20.30.
18. a 19. 7. se můžete vydat rovněž na
noční prohlídky po stopách zločinů, které
se v průběhu staletí udály za zdmi hradu
Karlštejna. Od Václava IV., přes 16. století
a vraždy paní Kateřiny Lažanské, až po Velký prodej Karlštejna Harrym Jelínkem. Prohlídky probíhají od 19 do 23 hodin. Začátek
prohlídek je každých 30 minut.
Možnost rezervace prohlídek na telefonním čísle 311 681 617.
Dana Jakešová

2x FOTO: Vlastimil Svoboda

-- Oblíbený průvod letos probíhal „v režii“ Dobřichovic a okolních obcí. -21
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Pramínek zakončil školní sezónu
na Pražské muzejní noci
Folklorní soubor Pramínek
zakončil školní sezónu
2013/2014 vystoupením
v prostorách Národní galerie v Praze na zahradě
Šternberského paláce na
Pražském hradě, který
se také zapojil do projektu Pražské muzejní noci.
Pramínek doplnil svým
výstupem komponovaný
program Šternberského
paláce složený z komentovaných prohlídek výstav
a z komentářů k vybraným
dílům. Soubor předvedl
pásmo několika písní od
Zlaté Koruny v úpravě Jaroslava Krčka.
Jsme velmi rádi, že jsme již podruhé měli
možnost vystoupit v tak nádherném prostředí
a reprezentovat tak ZUŠ Černošice i za hranicemi Černošic. Pevně věříme, že si tento zážitek
budeme moci zopakovat i v příštím roce.
Děkujeme také všem, kteří nás celý rok podporovali – Městu Černošice, ZUŠ Černošice,
Sdružení Rodiče–dětem a samozřejmě všem
dětem a obětavým rodičům za přípravy krojů

FOTO: Ivan Látal

Letní program
Černošických
farmářských trhů
Trh se o prázdninách bude konat každou sudou
sobotu od 8 do 12 hodin a k tomu kulturní nášup
vždy od 10 hodin.
12. 7. těstovinová dílna s Pasta Fidli
26. 7. Jakub Folvarečný - Cirkus Prdítko
9. 8. dílna mazané pomazání s Lucií Tatranski
23. 8. Toy Machine - Pověsti české
Divadelní představení i dětské dílny jsou financovány z grantů Města Černošice.
Kristýna Petrová, TAK o.s.

2xFOTO: archiv umělce

a dochvilnost na zkouškách. V úterý 17. 6. jsme
naposledy vystoupili pro rodiče na zahradě ZUŠ,
a nyní nás čeká prázdninové lenošení a srpnová
taneční dílna v jihočeské Bechyni.
Pokud se nám podaří dát soubor o prázdninách dohromady, můžete se na nás těšit i 16.
8. na Černošické Mariánské pouti.
Za FS Pramínek Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek
-- Jaroslav Pelikán -FOTO: MěÚ Černošice (2013)

-- Na loňské pouti proběhlo mnoho zajímavých vystoupení. Nejinak tomu bude letos. --

Závěr poutě
s Černošickou
komorní filharmonií
Kdy: neděle 17. 8. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Letošní Mariánskou pouť zakončí koncert
Černošické komorní filharmonie, která zahraje violoncellový a flétnový koncert Jaroslava Pelikána a Korunovační mši C dur
Wolfganga Amadea Mozarta. Flétnového
partu se ujme sám autor - 1. flétnista pražského Národního divadla, který spolupracuje jako sólista s mnoha českými i zahraničními orchestry, a violoncellového partu
jeho dcera Tereza, jíž byl koncert věnován.
Korunovační mši zazpívá sbor Pražští Pěvci, který řídí Stanislav Mistr. Koncert se
koná za laskavé podpory Města Černošice
a Farnosti Třebotov. Vstupné dobrovolné.
Václav Polívka

Černošická Mariánská pouť
Kdy: 16. a 17. srpna
Kde: n
 áves u kostela Nanebevzetí Panny
Marie a park Berounka
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční ve dnech 16. a 17. srpna na návsi
u kostela Nanebevzetí Panny Marie a v parku
Berounka. Budou pro vás připraveny pouťové
atrakce, naši šermíři, pohádky pro děti, divadlo
a mnoho dalších černošických i přespolních
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umělců, kteří se budou střídat na pódiu vedle
kostela. Nejen černošické výtvarníky a prodejce
bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje na řemeslném jarmarku. Bližší informace
získáte na odboru kultury - tel.: 221 982 561
a 602 200 817 nebo na emailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

-- Tereza Pelikánová --

z města a okolí
3x FOTO: Michal Burian

Ohlédnutí za Jazz Festivalem

-- Shayna Steele --

-- Chris DePino --

-- Jana Koubková --

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BACKMAN, Fredrik: Muž jménem Ove –
humorný román o stárnutí, přátelství, smutku
a chuti do života;
BLOOM, Tracy: Žádný sex, je úterý – romantická komedie o spletitosti otcovství a předporodního kurzu;
GESTHUYSEN, Anne: Jsme přece sestry –
rodinný příběh, na jehož pozadí se odehrává
celé dvacáté století;
GOUNELLE, Laurent: Filozof, který nebyl
moudrý – nová kniha autora mezinárodního
bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je podmanivým a inspirativním příběhem, jenž nás
přivádí do srdce Amazonie a ponouká nás k zamyšlení nad vlastní existencí a nad způsobem
života, který vedeme;
GUENASSIA, Jean-Michel: Vysněný život
Ernesta G. - pouť českého lékaře napříč 20.
stoletím završena v socialistickém Československu. Velký román o ztrátě iluzí od autora
knihy Klub nenapravitelných optimistů;
HAKL, Emil: Hovězí kostky – povídky;
HAYDER, Mo: Unesená – napínavý detektivní
román;
HORNBY, Nick: Dlouhá cesta dolů – vtipný,
smutný a hluboce dojemný román;
CHRISTIANE F.: Christiane F., můj druhý
život – pokračování bestselleru My děti ze stanice ZOO;
JANEČKOVÁ, Klára: Deník Gréty Kaiserové
– román pro ženy;
JONASSON, Jonas: Analfabetka, která
uměla číst – humoristický román;
MAHMOODY, Mathob: Na útěku – psychologický román;
NESSER, Hakan: Žena s mateřským znaménkem – detektivní román;
PAČESOVÁ, Vendula: Zastřihávání křídel –
povídky;
SPIELMAN, Lori: Seznam tajných přání –
půvabný románový debut americké spisovatelky o cestě za štestím a o snech, kterých by se
člověk neměl nikdy vzdávat;
TŘEŠTÍK, Michael: Komu zvoní mobil – au-

tor svojí schopností nebrat se vážně přináší
zábavnou a hlavně optimistickou výpověď o autenticky živé každodennosti;
WELLS, Jeff: Všichni mí pacienti kopou
a koušou – uvěřitelné a neuvěřitelné historky
z veterinární praxe.
Naučná literatura:
DVOŘÁKOVÁ, Jaroslava: Toulky po Provence - průvodce, který vás bude bavit. Vydejte
se na cestu krajem provoněným levandulí,
tymiánem a mořem. Najdete zde zajímavosti
z oblasti historie, sportu nebo života slavných
osobností;
LANG, Hans-Joachim: Ženy z bloku 10 první kniha o lékařské pokusné stanici na bloku
10, symbolu Osvětimi a o ženách, které byly
nuceny podstoupit experimenty lékařů, kteří
konali zcela bez zábran;
MAČINGOVÁ, Antónia: Zhubněte jednou
pro vždy - kniha o tom, že každé přijaté sousto
rozhoduje o našem budoucím zdraví, pocitech,
vzhledu. Stejně tak naše současné zdraví,
pocity a vzhled jsou následkem předcházejícího způsobu stravování a k přístupu k sobě
samému;
PADEVĚT, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou - kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících atentát
na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích
firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice,
zřízené gestapem, na místa, kde trpěli pražští
židé, do podzemí, kde nacisté připravovali výstavbu podzemních továren, do sálů, kde se
scházeli čeští fašisté a na barikády a velitelská
stanovište Pražského povstání. Zároveň ukáže,
že i během okupace byla Praha místem, kde
i přes nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Publikace je doplněna
velkým množstvím dosud nepublikovaného obrazového materiálu a přehlednými mapkami;
RŮŽEK, Jiří: V labyrintu zpravodajských služeb - dokumentární paměti ředitele BIS Jiřího
Růžka odkrývají čtenářům, co se v této oblasti

od listopadu 89 událo a jak by měly zpravodajské služby fungovat pro blaho státu;
TRACHTA, Jan: Tichý dech - unikátní svědectví mladého českého lékaře o tom, jak zachraňoval životy v krizových oblastech afrického
Konga a na Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři
jen několik dní po ničivém zemětřesení;
WILKE, Hartmut: Želvy - dozvíte se všechny
nejdůležitější informace o chovu, nárocích na
prostředí, péči a krmení suchozemských želv.
Nechybí ani řada v praxi vyzkoušených tipů.
Knihy pro děti a mládež:
BASS, Guy: Záplaťák - fantasy příběh pro děti
od 9 let;
BENTON, Jim: Můj milý deníčku - knížka pro
dívky od 8 let;
BREZINA, Thomas C.: Klub tygrů. Půlnoční
setkání - dobrodružná knížka s lupou;
DVOŘÁKOVÁ, Petra: Julie mezi slovy - knížka se dotýká častého, a přesto v dětské literatuře zřídka uchopeného tématu rozvodu rodičů
a rozpadu rodiny, vytváření širších citových vazeb k novým partnerům rodičů a jejich dětem;
KASTNEROVÁ, Alena: O líné babičce - vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka,
pro děti od 6 let;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky.
Fakt smůla - komiks;
PEROUTKOVÁ, Ivana: Anička v Austrálii knížka plná nevšedních dobrodružství a setkání, pro děti od 8 let.
PRÁZDNINY - Otevírací doba v knihovně:
Od 28. 7. do 15. 8. bude provoz omezen, otevřeno bude v pondělí a ve středu vždy od 13.00 do
17.00. Ostatní dny bude provoz beze změny.
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
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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Divadelní slavnosti

FOTO: Petr Kubín

Letošní letní Dobřichovické divadelní slavnosti
odstartovaly v polovině června. A pokračují ještě po celý červenec. Na co se můžete těšit?
• 4. 7. od 20.00 na zámeckém nádvoří
Hospodkál aneb Boj o pípu
Studio mladých z Roztok u Prahy uvede svůj
muzikál tak trochu jinak...
• 5. 7. od 20.00 na zámeckém nádvoří
Koncert bluesrockové kapely After 40
• 10.–13. 7. a 16.–19. 7. vždy od 20.00 na
zámeckém nádvoří
TŘI MUŠKETÝŘI - největší událost divadelních
slavností v podání domácí Dobřichovické divadelní společnosti. Na nádvoří zámku se na dva
týdny přenesete do Francie a můžete zažívat
dobrodružství mušketýrů i řinčení kordů...
Vstupenky lze zakoupit v Dobřichovicích
v galerii Bím nebo na www.divadlodds.cz.
Dana Jakešová

Karlštejnské šachy
Naučný turistický okruh Karlštejnské šachy
začíná letos již 4. sezónu. Propojuje 31 nejzajímavějších míst Karlštejnska. Dvaatřicátá
figura stojí v Pelhřimově jako velvvyslanec
Karlštejnska ve světoznámém Muzeu rekordů
a kuriozit. Zde jsou Karlštejnské šachy také zapsané jako největší na světě a navíc se staly
kuriozitou roku 2011. Poloha pelhřimovského

Zajděte s dětmi na hřiště u školy
Prázdniny jsou tu. Škola je sice zavřená,
ale hřiště zůstává stále otevřené a je volně
přístupné. Pokud tedy budete nějakou část
prázdnin trávit doma v Černošicích a nebude zrovna vědět, co s dětmi podniknout, vyrazte třeba na hřiště u školy.
Otvírací doba hřiště je v létě od 8.00 do
20.00. O hřiště se starají pracovníci techpěšce a jeho vzdálenost od zbytku „karlštejnské šachovnice“ rovněž připomíná cimrmanův
pověstný tah na políčko G12, tedy zcela mimo
šachovnici. I proto je tato figurka připomínající
první aut v dějinách šachu věnována českým
velikánům - Járovi Cimrmanovi, Ladislavu Smoljakovi a Zdeňku Svěrákovi.
V blízkosti figur můžete již tradičně sbírat
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nických služeb - bližší informace v návštěvním řádu, který se nachází při vstupu na
hřiště. Tam je také uvedeno telefonní číslo
pro případné hlášení závad.
Na rozbitou lanovou dráhu již v současné
době probíhá reklamační řízení.
Daniela Göttelová

turistická razítka a dokonce s nimi i soutěžit.
První cenou je víkendový pobyt pro 2 na Karlštejnsku a ani další ceny nejsou k zahození.
Hra je zcela bezplatná.
Hrací kartu si můžete stáhnout z www.karlstejnskesachy.cz nebo si ji vyzvednout v některém z míst, kde je možné získat razítka.
Dana Jakešová

SMS ROZHLAS
Všechny důležité místní informace můžete dostávat formou SMS zprávy
přímo na svůj mobilní telefon. Stačí se přihlásit ke službě SMS ROZHLAS. Můžete buď zaslat SMS zprávu ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo
777 081 532, nebo ještě lépe poslat e-mail s Vaším mobilním číslem
na adresu rozhlas@mestocernosice.cz. Budete pak dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody, pozvánky na významné kulturní a jiné
akce ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc jméno ulice, budou Vám zasílány zprávy pouze o dané lokalitě. Uvedete-li rovněž jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno prijmeni“), velmi tím usnadníte administraci.
Všechny zaslané požadavky jsou totiž zpracovávány ručně.
Do budoucna se chystá ještě vylepšení o další možnosti výběru typu
zpráv dle zájmů odběratelů.

-- Bitva o zámek Mníšek vypukne v 18 hodin. --

Mníšecká alotria

Předprodej vstupenek

Kdy: sobota 5. 7. od 11.00
Kde: zámek Mníšek pod Brdy
Na první červencovou sobotu je připraven již tradiční Historický den
plný šermu a divadla. Akce odstartuje v 11 hodin a potrvá celý den.
Čekají vás vystoupení skupin historického šermu, dobové hudby
a tance, ukázky řemesel, vojenský tábor z 30-ti leté války, ukázky
střelby z kanónu a cvičení mušketýrů v zahradě zámku a na louce
před zámkem. Připraven je i bohatý doprovodný program – dobové
tržiště, lukostřelba, lazebna a další.
Den bude zakončen již tradiční bitvou o zámek, která vypukne v 18
hodin. Půjde o velmi volnou a velmi nepravděpodobnou rekonstrukci
skutečné události, a to vypálení zámku švédskými vojsky roku 1693.
I tentokrát ji bude moderovat Standa Berkovec.

V městské knihovně v Černošicích si můžete zakoupit vstupenky na
divadelní představení komedie F. R. Čecha - Dívčí válka.
Místo konání: Lesní divadlo v Řevnicích, 18. 7. 2014 od 20 hodin.
Cena vstupenky 259 Kč.

Dana Jakešová
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PRODÁM zachovalou VILU z 30. let
(cca 135 m2 celkové užitné plochy),
v krásné zahradě (pozemek cca 900 m2), s vlastní studnou,
2 km od Černošic, SOLOPISKY, Cena 3.150.000 Kč

Tel.: 777 597 353; Email: votruba@email.cz

