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100 LET OD VYPUKNUTÍ
I. SVĚTOVÉ VÁLKY

1914—18

Římskokatolická farnost Třebotov a město Černošice
vás zvou k uctění památky občanů Černošic padlých
na bojištích I. světové války,

Kdy: neděle 28. září v 17.30
V NEDĚLI
28. ZÁŘÍ 2014,
17:30 HOD.,
Kde: u
 pomníkunapadlých
Komenského
svátek svatého v
Václava,
patrona české země,ulici
u pomníku padlých v Komenského ulici (proti kostelu).
(naproti kostelu)
Na svátek sv. Václava, patrona české země, zveV sousedních prostorách komunitního centra MaNa
me členstvo místních
spolků
avýstava
organizací a obbude současně
otevřena
ČEŠI A SARAJEVO 1914,
čany města k uctění
památky
občanů
Černošic
vydáváme
se po stopách
našich předků.
Výstavu1.
zahájí
ve čtvrtekválky
25. září uv 18:00
hodin
padlých na bojištích
světové
pomníku
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. přednáškou na téma

padlých v Komenského ulici (naproti kostelu). Akci
pořádá Římskokatolická farnost Třebotov a město
Černošice.
Každý zde může rozsvítit svíčku na památku
všech padlých (a předků rodin, jež se přistěhovali
do Černošic v průběhu minulých časů). Je tomu již
100 let, kdy Evropu a svět zaplavila vlna vyhlašovaných válek mezi jednotlivými mocnostmi, kdy se
změnil osud milionů rodin a mnoho našich narukovaných předků padlo v bojích. Nezapomínejme
na ně.
Mše svatá za oběti 1. světové války se slouží
28. 9. v černošickém kostele od 10.30 hodin.
Výstava a přednáška
V sousedních prostorách komunitního centra
MaNa bude současně otevřena výstava „Češi
a Sarajevo 1914“. Výstavu zahájí ve čtvrtek 25.

„Češi a I. světová válka“ a následující besedou.
Výstava bude otevřena do 12. října vždy v sobotu a
v neděli 10–17 hodin, v ostatní době dle dohody na
tel. 603 818 566.
Vystaveny budou kopie archivních dokladů a fotograﬁí našich předků, účastníků I. světové války.

Pomozte postavit sportovní halu

SPOLEČNĚ TO DÁME

Záleží nám na tom, aby Černošice byly příjemným,
aktivním a inspirativním místem, které poskytuje
odpovídající zázemí pro bydlení, podnikání
a odpočinek.
Proto chceme vytvořit kvalitní místo pro sportovní
a společenské vyžití – sportovní halu.
Do projektu sportovní haly bychom rádi zapojili co
nejvíce černošických občanů a využili ho tak
k posílení
občanské
sounáležitosti
i sousedských
vztahů. Budeme
velmi rádi, pokud
zvážíte svoji
podporu.

www.procernosice.cz

Více informací najdete na straně 4.

Přehled kulturních akcí (strana 28)
září v 18 hodin Mgr. Zdeněk Bezecný Ph.D.
přednáškou na téma „Češi a 1. světová
válka“.
Samotná výstava „Češi a Sarajevo 2014“
nám pak připomene některé události 1. světové
války a budeme mít příležitost si prohlédnout fotografie, dopisy a pohlednice některých našich
předků a občanů Černošic z období 1. sv. války,
z nichž některé dosud nebyly zveřejněny. Uvidíte
také sérii fotografií Rudolfa Brunnera-Dvořáka, titulovaného jako „Momentní fotograf Jeho císařské
a královské Výsosti pana arcivévody Františka Ferdinanda d´Este“. Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli mezi 10. a 17. hodinou,
a to od 27. září až do 12. října. Prohlídku je možné také dohodnout v jiný čas na tel.
603 818 566.
Hubert Poul, koordinátor vzpomínkových akcí

z radnice

POMOZTE POSTAVIT SPORTOVNÍ HALU

SPOLEČNĚ TO DÁME

Proč?
•	Aby Černošice byly místem, kde je radost žít díky kvalitnímu
sportovnímu a společenskému zázemí
•	Potřebujeme místo, kde by mládež mohla trávit volný čas
•	Škola potřebuje tělocvičnu – je jediná v ČR s 800 žáky, která
žádnou nemá; každým rokem nastupuje dalších 100 dětí!
•	Naše město potřebuje prostor pro halové sporty – na rekreační i výkonností úrovni
•	Potřebujeme místo, kde se bude naše místní komunita moci
setkávat a upevňovat své dobré sousedské vztahy
Co už máme?
• Získali jsme státní dotaci 30 milionů!
•	Máme pozemek, hotový projekt, stavební povolení, do září
bude prováděcí projekt
•	V rozpočtu města jsme uspořili cca 10 milionů – na zvláštním transparentním účtu
•	Posledních 10 milionů do celkových nákladů 50 mil. Kč* je
třeba získat od soukromých dárců a skrze veřejnou sbírku.
V současné době již máme přísliby darů od zhruba dvaceti
místních občanů v celkové výši přes 5 mil. Kč.

Podrobnosti včetně projektové dokumentace najdete na webu www.procernosice.cz

Jak můžete pomoci?
Adoptujte sedadlo v hledišti sportovní haly
– podpořte dobrou věc!

Patronkou
sportovní haly
se stala
sedminásobná
olympijská vítězka
Věra Čáslavská.

V Černošicích žiji už hodně let.
Sport je pro mne důležitý celý život.
Stejně jako snaha zlepšovat věci
kolem sebe. Myslím, že naše město
a naše děti halu moc potřebují.

Pokud se podaří shromáždit
potřebných 10 milionů korun,
bude možné sportovní halu pro
Černošice vybudovat do konce
příštího roku – do 31. 12. 2015!
* Odhad nákladů (předpoklad výběrového řízení s úsporou 15 %): stavba haly
– 42 mil. Kč, PD/TDI aj. – 2 mil., sítě
– 2 mil. Kč, parkoviště a terénní úpravy
– 4 mil. Kč, celkem 50 mil. Kč.

Pomozte dofinancování projektu haly částkou 25 000 Kč za jedno sedadlo a získáte:
•	Označení sedadla Vaším jménem
•	Rezervaci a vstup zdarma na vybrané akce v průběhu příštích 10 let
•	Uvedení Vašeho jména mezi sponzory v tisku, na webu, a přímo v hale
•	Darovací smlouvu umožňující odečíst dar od daňového základu
Pokud máte zájem podpořit projekt haly adopcí sedadla, prosím kontaktujte nás co nejdříve
a vyberte si své sedadlo – na email hala@mestocernosice.cz
Pokud můžete přispět vyšší částkou, prosím kontaktujte nás na email hala@mestocernosice.cz
nebo přes kancelář starosty (tel. 221 982 530). Pro významné dárce (nad 50 tis. Kč) připravíme
speciální balíček na míru, včetně uvedení jména na fasádě budovy, osobního poděkování
od významných osobností, účasti na otevření haly, využití reklamních ploch v hale a další. A to
hlavní – podpoříte dobrou věc.

Podpořte halu částkou dle svých možností – veřejná sbírka

Pro drobné a středně velké příspěvky je vyhlášena veřejná sbírka na transparentní bankovní účet
města 000182-0388063349 / 0800. (Na dary je možné vystavit potvrzení pro daňové účely.)

Pomozte nám do projektu zapojit více lidí

Řekněte o projektu svým sousedům a známým. Můžete také uspořádat vlastní kulturní či společenskou
akci na podporu haly. Zadejte nám přes web www.procernosice.cz svoji emailovou adresu a zajistěte
si tak pozvánku na další společenské akce na podporu haly a zásadní novinky o postupu projektu.
Vážíme si Vaší pomoci a podpory v jakékoliv podobě. Každou částku, několik stovek či tisícikorun, oceníme a pomůže dobré věci.

Společně to dáme! Sportovní hala pro Černošice do konce příštího roku.
Halu podporují tito místní občané, osobnosti a dárci: Věra Čáslavská jako patronka haly, dále Josef Beránek, Ivan Daněk,
Jaroslav Dušek, Jan Fara, Josef Hlavička, Radek a Dagmar Jalůvkovi, Radim Jasek, Filip a Vendula Kořínkovi, Tomáš Kratochvíl, Václav Kurel, Libor Malý, Karel Mlejnek, Martin Moravec, Jan a Jana Neumanovi, Zdeněk Otava, Jiří a Daniela Pavlíčkovi,
Petr Řehoř, Kenneth a Karolína Scalabroni, Michal Skalka, Marek Sláčik, Jan Spáčil, Pavel Tichý st., Vladimír Vaněk, Zdeněk Vlček,
Kamila Vodičková, Daniel a Zuzana Zejdovi a další…
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z radnice

Jednou větou...
•Uspěli jsme s dalšími dotacemi! Tentokrát na
druhý pokus na poškozené ulice Na Drahách
a Ukrajinská v Mokropsech, a to z fondů Ministerstva dopravy. Dotace má činit cca 6 milionů,
podíl města cca 1 milion Kč.
• Zastupitelstvo snížilo na 1 Kč/m2 poplatek
za užívání veřejného prostranství pro zahrádky
restaurací; původní výše 30 Kč/m2 za první měsíc a 10 Kč/m2 za další měsíce se ukázala jako
prohibitivně vysoká.
• Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků pod městským úřadem a městskou policií, aby cca do dvou let mohlo město upravit
a přistavit vilu Tišnovských a úřad a policii, ale
také do ní přestěhovat knihovnu a poštu.
• Zakázku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zbývajících ulic v rámci
„velkého třesku“ vyhrála s cenou 240 tis. Kč již
osvědčená projekční firma Ekis.
• Byla vyhlášena veřejná zakázka na nákup nové
multikáry pro Technické služby (s dotací EU).
• Základní škola od města získala mimořádný příspěvek na nové šatní skříňky do přízemí
u hlavního vchodu; vybrány byly tak, aby v budoucnosti šly použít do nových centrálních
šaten.

• Proběhla důkladná oprava asfaltu v horní části Slunečné ulice.
• Zastupitelstvo schválilo 1. změnu územního
plánu, na které jsme začali pracovat hned po
volbách, zejména abychom opravili nedostatky
územního plánu z roku 2010.
• Rada města schválila smlouvu, která v budoucnosti umožní vybudování cestičky pro pěší
od mokropeského železničního přejezdu v ul.
Dr. Janského do ulice Topolská (k mateřské
školce).
• Firma Sportovní projekty vyhrála zakázku na
zpracování projektu atletického oválu se sportovním hřištěm pod základní školou.
• Městská policie zadržela dalšího zloděje měděných okapů.
• Nejčastějším problémem z hlediska kriminality jsou na území města krádeže kol a vykrádání
aut.
• Vypověděli jsme smlouvu o umístění tří reklamních laviček v prostoru města – nahradíme
je novými lavičkami bez reklam.
• U kostela proběhla tradiční Mariánská pouť
– děkujeme všem, kteří k ní přispěli i kteří ji
navštívili.
• Na 4. straně IL najdete informaci o projektu
adopce sedadel a o veřejné sbírce na podporu
sportovní haly pro Černošice.

Jaký je stav hlavních městských priorit
• Rekonstrukce komunikací - Po 2 letech, kdy
se opravilo 30 ulic, se letos stavební práce omezily pouze na ulici Dr. Janského a parkoviště s komunikací u mokropeského nádraží, na které jsme
získali dotace. Odložení poslední třetiny komunikací určených k opravě bylo v souladu s podmínkami, za kterých zastupitelstvo celý projekt „velký
třesk“ schválilo – tedy že nesmí být na úkor dalších priorit, zejména tzv. občanské vybavenosti.
Vzhledem k úspěchu při získání investiční dotace,
jak na čistírnu odpadních vod (34 mil. Kč), tak na
sportovní halu (33 mil. Kč) a na půdní vestavbu
nových učeben školy (21 mil. Kč), bude možné
v příštím roce v rekonstrukcích zbývajících komunikací pokračovat a do roka nebo dvou je dokončit. Rada města proto na zbylé ulice letos v létě
zadala dopracování projektové dokumentace.
• Sportovní hala - dlouhodobé úsilí o získání dotace na stavbu haly bylo korunováno úspěchem
v červnu letošního roku, kdy jsme uspěli v programu vyhlášeném Ministerstvem financí. Na stavbu
haly je vydané stavební povolení, probíhá poslední fáze projektové přípravy a na podzim bude možné vyhlásit soutěž na výběr stavební firmy. Dotace
přinese cca 30 mil. Kč (počítáme s cca 10-15%
snížením v rámci výběrového řízení), dalších cca
10 milionů se podařilo dát stranou v rámci městského rozpočtu na základě úspor v posledních
dvou letech, a na posledních 10 milionů probíhá
formou komunitního projektu široká sbírka mezi

většími i menšími dárci, kteří mají zájem se zapojit
a projekt podpořit.
• Čistírna odpadních vod – získali jsme dotaci 34 mil. Kč (v rozpočtových cenách), stavba
úspěšně probíhá, bude dokončena v příštím
roce. Podíl města činí cca 10 mil. Kč. Město
bude konečně mít dostatečnou kapacitu odpovídající jeho velikosti, a sníží se ekologický dopad
na řeku Berounku.
• Nová radnice – v architektonické soutěži byl
vybrán nejlepší návrh, nyní probíhá zpracování
prováděcí projektové dokumentace, abychom
následně mohli vybrat stavební firmu a přistoupit
k realizaci. Stavba má být financována z prodeje
pozemku pod současným úřadem a městskou
policií – záměr již schválilo zastupitelstvo a v brzké
době pozemky půjdou na realitní trh. S Českou
poštou jsme uzavřeli smlouvu o jejím budoucím
nájmu v nové radnici, což bude jistě pro kvalitu
této služby v Černošicích přínosem. Do nových
prostor se přemístí také městská knihovna. Začátek stavby bude záviset na postupu v prodeji
pozemku úřadu. Dokončení stavby lze očekávat
do dvou let.
• Kulturně-společenský sál, jako další priorita,
o které jsme v podobných souhrnech v dřívějších
IL informovali, je již rok v plném provozu, velmi
dobře vytížen. Náklady na jeho koupi, dokončení
a vybavení město uhradilo z vlastního rozpočtu.
• Škola a školky – podařilo se získat dotaci na

• Na železničním přejezdu Kazínská byly instalovány nové prvky pro zvýšení bezpečnosti
chodců.
Rád bych na tomto místě poděkoval ostatním
zastupitelům, členům rady města, komisí a výborů, a všem zaměstnancům města za jejich
práci v právě končícím volebním období. Poděkování patří také všem občanům, kteří se
zapojili do veřejných diskuzí, dávali nám své
podněty a návrhy, nebo jinak přispěli k posunu
společných věcí správným směrem. Bylo pro
mne potěšením pracovat v otevřené atmosféře,
kde převládá pozitivní přístup, slušnost a věcnost. Děkuji za důvěru a možnost pro naše
město čtyři roky společně s Vámi pracovat.
Filip Kořínek, starosta

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11. 9.
zateplení dvou budov základní školy, na sportovní
halu (tělocvičnu) a na půdní vestavbu s pěti novými učebnami. Dokončeno zatím bylo zateplení
a nová fasáda budovy v Komenského ulici, ostatní výše uvedené stavby proběhnou v příštím roce.
Pod školou město získalo 7000 m2 pozemků pro
další využití. Co se týče školek, podařilo se odblokovat právní spor kolem bývalé školky v Husově ulici – město zde získá nový pozemek 4000
m2, kde bude moci vybudovat novou školku. Na
konci prázdnin podáváme prvotní žádost na Ministerstvo školství o investiční dotace na novou
školku, na atletický ovál pod školou a na nový
vchod a centrální šatny školy.
Informace k těmto a dalším investičním projektům a strategickým záměrům najdete na webové
stránce www.mestocernosice.cz v sekci Projekty
a dotace, případně je poskytneme na vyžádání.
Filip Kořínek

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
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).

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
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5

z radnice

Proč se dělá rekonstrukce ulice Dr. Janského?
Tato otázka je poměrně častá a nelze se jí divit.
Vždyť na první pohled byla komunikace v prvním
úseku od Vrážské ke Školní v dobrém stavu. Na
ten druhý - odborný a detailní - tomu tak nebylo.
Špatné podloží i asfalt
V prvním úseku, který vypadal ze všech nejlépe, se objevovaly četné praskliny ve vozovce,
místy byla propadlá a začínaly se tvořit výtluky.
Po odfrézování 4 cm obrusné (vrchní) vrstvy se
ukázalo, že stav komunikace byl ještě horší, než
se původně zdálo. Na mnoha místech totiž zcela
chyběly konstrukční vrstvy, což byl důvod poklesů a praskání vozovky zejména podél železniční
trati a v místech původních příčných překopů.
Jen v prvním úseku nebyla vrchní asfaltová vrstva na místech o velikosti 1000 m2 uložena na
ložné vrstvě z asfaltu a štěrku, ale rovnou na
zemině. Stav této ulice jsme několik let sledovali. Za poslední tři roky se postupně zhoršoval
a podle množství prasklin by se po zimním období situace rapidně zhoršila. Náklady na opravu
by se rok od roku zvětšovaly. Každopádně rekonstrukce v tomto úseku má spíše podobu dílčích oprav a obnovení jen svrchní, tzv. obrusné
vrstvy asfaltu. Stav dalších úseků byl o mnoho
horší než u toho prvního, což bylo nejen viditelné, ale pocítil to každý řidič při průjezdu touto
drncající ulicí, zvláště pak kolem pekárny a pizzerie – zde se proto již jedná o rozsáhlejší až
celkovou rekonstrukci.
Chybějící odvodnění
Asfaltové silnice vydrží hodně, ale musí být
dobře odvodněny. Tady voda neměla kam odtéct a zatékala do konstrukce vozovky, což vedlo k její postupné destrukci. Předchozí stavba
prostě nebyla kvalitně provedena. Součástí rekonstrukce je proto obnova odvodnění v prvních
dvou úsecích – od ulice Vrážské k ul. K Lesíku
a výstavba úplně nové dešťové kanalizace od
železničního přejezdu k Masopustnímu náměstí.
Obnovují se propustky pod tratí, které byly zanesené a nebyly napojeny na propustky pod silnicí.
Zároveň se čistí, doplňují a propojují odvodňovací příkopy tak, aby se zvýšila jejich retenční
schopnost.
Největším přínosem je výstavba zmiňované
dešťové kanalizace v úseku od přejezdu k pekárně. Kanalizace bude napojena na propustek
pod tratí, do něhož ústí několik tras dešťových
vod z oblasti od Táborské ulice, přes Školní, Kladenskou, Pardubickou a další ulice. Při současných výkyvech počasí se často stává, že rokle,
na kterou navazuje propustek pod tratí, je zcela
naplněná a voda stojí až v kolejišti.

SMS ROZHLAS
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@
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-- Rozsah rekonstrukce ulice Dr. Janského se liší v jednotlivých úsecích podle míry poškození. --

Zpevněné plochy a nebezpečná křižovatka
Součástí rekonstrukce je i dodláždění dosud
blátivých ploch jako té u řadových domů, realizace další plochy pro parkování u dětské a zubní
ordinace, předláždění propadlé plochy naproti
obchodu i parkoviště u pekárny.
Křižovatka u vjezdu do areálu AQUACONSULTU a ostatních firem na této adrese, kde často
dochází ke kolizím, bude upravena ze žulové
dlažby zvýšené jako v ul. Komenského, aby byly
odlišeny jízdní pruhy od křižovatky a vjezdů.
Nový chodník a autobusová zastávka
Za vlastní prostředky město současně s rekonstrukcí ulice vybuduje nový chodník od
Masopustního náměstí k Srbské ulici a novou
autobusovou zastávku poblíž Masopustního
náměstí, aby občané Mokropes mohli snáze
využívat městkou linku, neboť vzdálenost mezi

zastávkou Nad Kamenným mostem a u nádraží
je příliš velká.
Náklady na rekonstrukci celé ulice jsou za přispění dotace nižší než na část kanalizace
Spočítáme-li náklady na vybudování samotné
dešťové kanalizace, kterou nezbytně potřebujeme, tak kdybychom ji investovali jen z vlastních
prostředků, dostaneme se k ceně vyšší, než na
kolik nás přijde kompletní rekonstrukce celé ulice vč. kanalizace nyní, když jsme získali dotaci.
Výstavba dešťové kanalizace při nízkých vysoutěžených cenách společně s dalšími stavbami
stojí cca 3,7 mil. Kč, komunikace a vše ostatní
vychází dle nabídkové ceny na cca 16,3 mil. Kč.
Náš podíl na vybudování celé komunikace vč.
kanalizace a ostatních staveb je cca 3 mil. Kč.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Orientační harmonogram výstavby je patrný z této tabulky:
Úsek
Časové období Objízdná trasa pro autobus
uzavírky
č. 415
Školní – K Lesíku 5. 8. – 14. 9.
Od 1. 9. ul. Pod Višňovkou,
K Lesíku, Školní a zpět na
Dr. Janského do stávající
trasy
Srbská – Masopustní náměstí –
dešť. kanalizace

4. 8. – 15. 10.

Od 1. 9. Pod Višňovkou,
K Lesíku, Školní a zpět na
Dr. Janského, od 15. 9.
Pod Višňovkou a dále po
stávající trase Dr. Janského

Rumunská – měst- 8. 9. – 15. 10.
ská pláž
Pod Višňovkou, K Lesíku
Masopustní nám. 16. 10. – 30. 11. a zpět na Dr. Janského
– Rumunská

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

Rušené a dočasné zastávky linky
415
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul. Pod
Višňovkou, zastávka u vlak.
stanice Mokropsy přesunuta do
ul. K Lesíku
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul. Pod Višňovkou, zastávka u vlak. stanice
Mokropsy přesunuta do ul.
K Lesíku do 15. 9., poté provoz
ul. Pod Višňovkou a Dr. Janského
s obnovením zastávky u nádraží
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul. Pod
Višňovkou

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.

z radnice

Druhý pokus na Slunečné vyšel
V předchozích číslech Informačního listu jsme
vás informovali o chystaném „reparátu“ ve Slunečné ulici. Její rekonstrukce se předešlé firmě
ROBSTAV Stavby nepovedla, což je důvodem
probíhajícího soudního sporu mezi městem
a uvedenou firmou. Na podruhé se dílo zdařilo.
Zakázku na opravu špatně provedené obrusné
vrstvy vyhrála firma FRONĚK, která se s rekonstrukcí poprala velmi dobře.
Podle znaleckého posudku, který si město
nechalo k soudnímu sporu vypracovat, bylo nezbytné odstranit celou „novou“ obrusnou vrstvu.
Při odfrézování se ukázalo, že to byla opravdu
jediná možná cesta, jak ulici opravit. Obrusná
vrstva, která byla položena za nesprávné teploty asfaltové směsi, totiž nebyla vůbec spojena
s podkladní vrstvou. Mezi oběma vrstvami byla
voda a nečistoty. Zbytky obrusné vrstvy bylo
možné po jejím odříznutí nadzvednout, a to i rukou, bez použití jakéhokoliv strojního zařízení.
To by vedlo po zimním období k velmi rychlé
destrukci celé vozovky a poškodila by se tím
i podkladní vrstva, která byla dosud v pořádku.
Nyní provedená obrusná vrstva měla při
pokládce předepsanou teplotu a na kvalitě
vozovky se to hned projevilo. Vozovka je nyní
vyspádována tak, aby z ní odtékala voda, a je
zbavena původních nerovností v podélném
i příčném směru.

2x FOTO: MěÚ Černošice

Mobilní přepážka
VZP i na podzim
Každé druhé úterý v měsíci – 2. 9., 7. 10., 4.
11. a 2. 12. 2014 – bude od 9 do 15 h v zasedačce Městského úřadu Černošice fungovat
„mobilní přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) – je možné zde řešit veškerou
běžnou agendu a dotazy, pouze s výjimkou
hotovostních plateb.
Magdalena Košťáková

Parkoviště

u Mokropeského nádraží

-- Původní stav ulice Slunečná… --

-- … a takhle vypadá nyní. --

Jiří Jiránek

Výstavba parkoviště se blíží ke svému závěru.
Jsou dokončeny všechny parkovací plochy ze
zámkové dlažby, přístřešek na kola, je přeložen
drážní kabel a upraven odvodňovací příkop. Konstrukční vrstvy pro novou asfaltovou vozovku jsou
rovněž hotové. Zbývá dokončit chodník podél ulice Zdeňka Lhoty od Nádražní k Říční ulici, který
si město doobjednalo za vlastní prostředky.
Podle smlouvy má být parkoviště dokončeno
do poloviny září. Předpokládáme, že to může být
i dříve v závislosti na postupu výstavby ulice Dr.
Janského, resp. jejího asfaltování, které provádí
stejná firma.
Jiří Jiránek

Větve stromů nesmí přesahovat do ulice!
Město Černošice si dovoluje vyzvat majitele pozemků, aby překontrolovali stav zeleně na svých pozemcích. V případě, že větve stromů nebo
keřů zasahují do profilu komunikace nebo chodníku, je nutné provést
jejich odstranění.
V současné době je v některých ulicích takový stav, že přerůstající zeleň z pozemků ve vlastnictví fyzických osob velmi omezuje běžné užívání
místních komunikací a chodníků. Znemožňuje bezpečnou průjezdnost
a průchodnost, zhoršuje rozhledové poměry, zakrývá dopravní značení,
omezuje zaparkování, nehledě na to, že v případě deště mokrá zeleň
úplně znemožní bezpečný průchod či průjezd a takto vzniklá situace se
stává neúnosnou.
Vlastníci pozemků jsou povinni o zeleň vzrostlou na svých pozemcích
pečovat a upravovat ji na své náklady, tudíž tato povinnost se vztahuje
i na zeleň přesahující do místních komunikací a chodníků.
Odbor technických služeb nabízí občanům možnost přistavení kontejneru na bioodpad. Tato služba je zpoplatněna.
Renáta Petelíková, vedoucí technických služeb

FOTO: MěÚ Černošice

-- Překontrolujte prosím stav zeleně na svém pozemku! --

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2014
27. 9. od 8.00 – 12.00

18. 10. od 8.00 – 12.00

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

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

4. 10. od 8.00 – 12.00

25. 10. od 8.00 – 12.00

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

Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách

11. 10. od 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad
(větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
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Informace k volbám do obecního zastupitelstva
Termín konání: 10. – 11. října
Volič
Voličem pro volby do Zastupitelstva města Černošice je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území města
Černošic přihlášen k trvalému pobytu. Voličem
je také občan jiného státu, který je v den voleb
na území města Černošice přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána.
Adresy volebních místností:
okrsek č. 1	MěÚ, Riegrova 1209,
Černošice
okrsek č. 2	Základní umělecká škola,
Střední 403, Černošice
okrsek č. 3 	Základní škola, Pod Školou 447,
Černošice
okrsek č. 4 	Dům s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805, Černošice
okrsek č. 5 	Základní škola, Pod Školou 447,
Černošice
Způsob hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství (platný občanský průkaz, cestovní pas České republiky nebo průkaz
o povolení k pobytu). Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo

volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, s úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Požádat o zajištění přenosné urny lze na telefonním čísle okrskové volební komise. Na volební okrsek č. 1 je telefon 606 045 343, č. 2 - 606 045 348, č. 3 - 606
045 349, č. 4 - 606 045 340, č. 5 - 606 045
342. Tato čísla budou aktivována až v době voleb. Před konáním voleb můžete kontaktovat pí
Řehořovou, telefon 221 982 526, popřípadě
pí Košťákovou, telefon 221 982 530.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději 7. října 2014. Na hlasovacím lístku jsou
uvedeny všechny volební strany, které kandidují do zastupitelstva města. Volič má k dispozici
tolik hlasů, kolik členů se do daného zastupitelstva volí - ve volbách do zastupitelstva města
Černošice je to 21 hlasů.
Úprava hlasovacího lístku
Při úpravě hlasovacího lístku se volič může
rozhodnout některým z následujících způsobů:
• chci hlasovat pro volební stranu – v takovém
případě je třeba označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany vybranou volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku. Pokud je označena
tímto způsobem více než jedna volební strana, je takový hlas neplatný.
• chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty – v takovém případě je třeba označit v rámečcích
před jmény kandidátů křížkem vybrané kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však lze označit tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva města

má být zvoleno, tzn. 21. Pokud je označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas
neplatný.
• chci hlasovat pro volební stranu i pro kandidáty z jiných volebních stran – v takovém případě je třeba označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva města. Pokud je
tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky a tu vhodí do volební schránky.
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.
Neplatnost hlasů nastává v těchto
případech:
-	volič označí křížkem na hlasovacím lístku
více než jednu volební stranu;
-	volič označí křížkem na hlasovacím lístku
více kandidátů, než kolik se volí do daného
zastupitelstva;
-	volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta;
-	volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky;
-	volič hlasovací lístek přetrhne;
-	volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků.
Anna Hrabáková,
interní auditorka MěÚ Černošice

Ze 125. jednání Rady města Černošice (7. 7. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Jiřího
Jánského na provedení úprav elektroinstalace
v budově „D“ ZŠ Černošice-Mokropsy za cenu
179.074 Kč bez DPH (216.680 Kč s DPH);
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
4420/3 o výměře 45 m2 v obci a k. ú. Černošice (ul. Kazínská) od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví města Černošice; doporučuje zastupitelstvu toto projednat
a schválit;
• schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
na část pozemku parc. č. 4271/2 v obci a k. ú.
Černošice (ul. Radotínská-čistička) mezi městem
Černošice a p. Rudolfem Křížem (nájemcem) ke
dni 10. 7. 2014;
• souhlasí 1. s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky S-Projekt Praha, s. r. o. na zpracování prováděcí dokumentace pro využití podkroví nejstarší
školní budovy v ZŠ Černošice-Mokropsy na učebny, kabinety a sociální zázemí za 462.000 Kč bez
DPH, 2. s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení
této dokumentace;
• rozhoduje v souladu s čl. 5.1 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek o výjimce z počtu
předložených nabídek; souhlasí s cenovou nabíd8

•

•

•

•

•

kou AF-CityPlan, s. r. o. pro zpracování projektové
dokumentace budoucího podchodu pro pěší pod
železniční tratí, který by měl spojit ulice Dr. Janského a Zdeňka Lhoty v místech ulice Tolstého za
celkovou cenu max. 150.000 Kč bez DPH (v závislosti na způsobu výstavby a počtu příp. přeložek
inženýrských sítí);
souhlasí s realizací veřejné zakázky na akci „rekonstrukce místních komunikací v Černošicích
- III. etapa“ - výběr zpracovatele PD; schvaluje
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
o dílo na tuto akci;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Rudolf Kříž na vybudování parkovacích stání v ul.
Školní za 132.970,30 Kč bez DPH (160.894 Kč
včetně DPH);
souhlasí s výběrem architektonického návrhu
společnosti GRIDO Architektura design k dopracování do podoby projektové dokumentace pro
stavební povolení (centrální šatny a vchod ZŠ Černošice Mokropsy);
souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků PK 118/1, 118/2 a 195/2 ve Vrážské ulici pro
provádění plánované stavby „II/115, oprava mostu
ev. č. 115-008 v Černošicích po povodni 2013“;
schvaluje smlouvy o centralizovaném zadávání na
nákup elektrické energie a plynu MO mezi měs-

•

•

•

•

•

•

tem Černošice a městem Řevnice, obcí Všenory,
Lety, Srbsko a Hlásná Třebaň, jimi zřízenými organizacemi a dalšími subjekty;
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s paní M.
S., kterou dojde k prodeji pozemku parc. č.
3424/3 o výměře 10 m2 v k. ú. Černošice, ve
vlastnictví města Černošice, v osadě Slunečná za
1.000 Kč/m2;
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemků parc. č. 4271/25, parc. č.
4271/27, parc. č. 4271/38 a parc. č. 4271/55
o výměře 900 m2 za minimální nabídkovou cenu
10 Kč/m2/měsíc;
schvaluje záměr prodeje pozemku pod trafostanicí parc. č. 1373/6 o výměře 45 m2 v obci a k. ú.
Černošice v ul. Jiráskova za minimální nabídkovou
cenu 3.000 Kč/m2;
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou
pan I. N. daruje městu 3/6 pozemku parc. č.
2819/2 v obci a k. ú. Černošice v ul. Slovenská;
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou
dojde k převodu vlastnictví gravitační splaškové
kanalizace a vodovodního řadu v ul. Zdeňka Škvora na město Černošice;
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou dojde k darování pozemku parc. č. 3117/2 o výměře

z radnice
231 m2, který se nachází v osadě V Lavičkách;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi
městem Černošice a spoluvlastníky pozemků
parc. č. 1682/6 o výměře 614 m2 a parc. č.
1682/7 o výměře 820 m2 v ul. Jitřní, parc. č.
1682/150 o výměře 575 m2 v ul. Červánková
a parc. č. 1682/183 o výměře 190 m2 v ul. Měsíční všechny v obci a k. ú. Černošice;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou
dojde k převodu gravitační splaškové kanalizace
a vodovodního řadu v lokalitě Lada, ze současných spoluvlastníků na město Černošice;
• bere se souhlasem na vědomí informace o doporučení a nezbytných podmínkách pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu
„Černošice ČOV 7500 EO“; schvaluje dodatek
č. 3 ke Smlouvě o odborné a technické pomoci
uzavřené dne 14. 8. 2008 ve znění Dodatku č. 1,
účinného od 31. 1. 2009 a Dodatku č. 2 ze dne
31. 8. 2011;
• souhlasí s cenovou nabídkou ELEKTROMONT
Matějka, a. s. ve výši 44.206 Kč bez DPH
(53.489,26 Kč včetně DPH) na vybudování veřejného osvětlení v ul. Zd. Škvora, Černošice;
• schvaluje záměr prodeje pozemků s budovou
Městského úřadu parc. č. 441/4 o výměře 691
m2, parc. č. 441/3 o výměře 480 m2 v ulici Riegrova v k. ú. Černošice za minimální nabídkovou
cenu 7.000.000 Kč/celek a za podmínky užívání
budovy pro potřeby městského úřadu za symbolické nájemné do doby výstavby nové radnice;
• schvaluje záměr prodeje pozemků s budovou městské policie parc. č. 2668/6, parc. č.
2668/5 a částí pozemků parc. č. 2668/12,
parc. č. 2668/9 a parc. č. 2668/10 o celkové
výměře 1000 m2 v Kladenské ulici, k. ú. Černošice za minimální nabídkovou cenu 4.450 Kč/m2.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZŠ Černošice ve výši 8.052,97
Kč a jeho přidělení v plné výši do rezervního fondu
školy.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Profesní vzdělávání
celého pracovního týmu OSPOD Černošice“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče AMALTHEA,
o.s. za 27.000 Kč bez DPH jako nejvhodnější;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Supervize jako
prevence syndromu vyhoření a podpora pracovního týmu OSPOD“; rozhoduje o výběru nabídky
uchazeče Podpora, Efektivita, Supervize, o.s., za
159.000 Kč bez DPH jako nejvhodnější;
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem Černošice a spolkem Společnost Barbora, z.s. o koupi
buldozeru;
• schvaluje 1. Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu mezi městem Černošice
a obcí Vonoklasy, 2. Smlouvu o úhradě nákladů
školy mezi městem Černošice a obcí Vonoklasy
o úhradě za žáky ZŠ Černošice, kteří mají trvalý pobyt v obci Vonoklasy, 3. Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví společný
školský obvod ZŠ Černošice;
• bere na vědomí doporučení hodnotící komise
pro veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru do výše
25 mil. Kč se splatností 15 let na financování
výstavby sportovní haly v Černošcích; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky Komerční banky, a. s. za nabídkovou cenu 1.434.066 Kč, což

odpovídá úrokové marži 0,40 % p.a. + PRIBOR
6M; doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí
úvěru;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem
a panem J. K., P. K. a V. K. o koupi pozemku v ul.
Střední (pozemní komunikace) za 166.500 Kč.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města Černošice bere na vědomí návrh na
úpravu Regulačního plánu pro lokalitu „Na Vápenici“.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• bere na vědomí nabídky na nákup akumulačních
kamen; souhlasí s výběrem nabídky Rukona Praha, s. r. o. za 67.514,37 Kč s DPH;
• bere na vědomí nabídky na nákup nových uličních cedulí; souhlasí s výběrem nejvýhodnější
nabídky od firmy Josef Houdek, IČ 67896561 za
60.016 vč. DPH a dopravy;
• schvaluje postup dle směrnice města o zadávání
veřejných zakázek; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek; souhlasí s nabídkou
Lufra, s. r. o. za opravu vozu Multicar Fumo 8S5
4769 za 83.490 Kč.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s organizátorem černošického karnevalu panem Vlasákem, na jejímž základě bude proplaceno 15 tis.
Kč. na částečné pokrytí nákladů akce;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Spolkem pro partnerství evropských měst o. s, na
jejímž základě bude spolku proplaceno 15 tis.
Kč. na pokrytí nákladů spojených s pobytem dětí
z našich partnerských měst při společné výuce
angličtiny v naší ZŠ;
• souhlasí s navýšením příspěvku ZUŠ Černošice
ve výši 30.000 Kč na festival konající se při příležitosti oslav 60 let od vzniku ZUŠ;
• nesouhlasí s poskytnutím daru 20.000 Kč na
mezinárodní mistrovský kurz pro sbormistry, který
se uskuteční v naší ZUŠ;
• souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
10.000 Kč na organizaci 5. ročníku Buki festu
a vyzývá žadatele, aby se přihlásila v roce 2015
do grantového programu kultura;
• souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve 2. třídě MŠ Topolská dle schválené kapacity (16 dětí)
pro školní rok 2014/2015.
ODBOR VNITŘNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyřazením a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního majetku města;
• souhlasí s pořízením a instalací nové klimatizační
jednotky od pana Josefa Císaře, IČ 70714762 do
kanceláře č. A02 jako náhrady za neopravitelnou
stávající jednotku za 28.500 Kč (neplátce DPH);
• schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „nákup regálů“; souhlasí s vyhlášením
výběrového řízení.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 8241113/2013 ze dne 13. 2. 2014;
• bere na vědomí zápis z 31. zasedání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 23. 6. 2014;
• souhlasí s poskytnutím příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti u žadatelů, jejichž
životní situace byla komisí vyhodnocena jako

situace hodna zvláštního zřetele; nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na kompenzaci navýšení
daně z nemovitosti za rok 2014 u žadatelů, jejichž
životní situace nebyla komisí vyhodnocena jako
situace hodna zvláštního zřetele.
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu o výuce anglického jazyka pro
pracovníky Jednotného kontaktního místa v rámci
dotace na činnost JKM - placeno z dotace;
• schvaluje smlouvu o provedení reklamní kampaně JKM na internetu - placeno z dotace.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje výjimku dle
směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí
s rozšířením stávajícího zabezpečovacího systému
DPS o požární čidla, firmou EZAS za 70.000 Kč
včetně DPH.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• schvaluje vzor Dohody o ukončení smlouvy
o elektronickém střežení objektu, která bude používána pro případy ukončení platnosti Smlouvy
o elektronickém střežení objektu dohodou smluvních stran; pověřuje velitele MP Černošice rozhodováním o uzavírání Dohody;
• souhlasí s nákupem nového alkohol testeru za
vyřazené zařízení, a to Dräger 6810, za 24.690
Kč od ASTOR ALARM s. r. o.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s rozšířením
městského kamerového systému o 2 kamery v lokalitě DPS za celkovou předpokládanou cenu 42.500
Kč bez DPH (51.425 Kč s DPH) od dodavatele Martin Stejskal, IČ: 66258936.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice stanovuje odměnu ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1. požadavek Mgr. Kahounové
na vyplacení odměny za školní rok 2013/2014,
2. informaci starosty o příslibu starosty učiněném
v březnu 2014, že po předání školy navrhne Mgr.
Kahounové odměnu za přípravu školy na plynulý a bezproblémový přechod pod vedení nové
ředitelky, 3. protokol o předání a převzetí školy
zpracovaný k datu 30. 6. 2014; konstatuje, že
v měsíci dubnu 2014 rada města stanovila Mgr.
Kahounové odměnu ve výši poloviny měsíčního
platu za vedení školy v období od září 2013 do
února 2014; nedoporučuje nové ředitelce základní školy PhDr. R. Lisnerové vyplatit Mgr. J.
Kahounové další mimořádnou odměnu;
• schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

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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Ze 126. jednání Rady města Černošice (24. 7. 2014)
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje nájemní smlouvu
mezi městem Černošice a panem M. M., A. M. a paní
M. M. a panem M. L. o pronájmu pozemků pro účely
zajištění cesty pro pěší a cyklisty na dobu 20 let za nájemné 1 Kč za celou dobu nájmu (cesta mezi ul. Dr.
Janského a Topolská).
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Černošice (jako nájemcem) a SŽDC (jako pronajímatelem),
jejímž předmětem je pronájem části pozemku PK
738/2 o výměře 10 m2 pro účel rozšíření chodníku u vlakové zastávky Černošice za roční nájemné
200 Kč;
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy S.V.A. s. r. o. ve
výši 59.483,60 Kč vč. DPH;
• souhlasí 1. s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti Sportovní projekty s. r. o. pro
zpracování projektové dokumentace atletický ovál
a venkovní sportoviště u ZŠ Černošice-Mokropsy za
359.370 Kč s DPH, 2. s uzavřením smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace na venkovní
sportoviště u ZŠ Černošice-Mokropsy;
• souhlasí s nákupem kovových šatních skříněk pro
320 žáků od firmy KOVOARTIKL za 489.808 Kč
s DPH;
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy S.V.A. s. r. o. na
výměnu zkorodovaných těles ÚT ve výši 33.692,45
Kč včetně DPH;
• souhlasí s nabídkou spol. GRIDO, ARCHITEKTURA & DESIGN na úpravu projektu pro výstavbu
sportovní haly u ZŠ v Černošicích - odstranění dvou
sloupů za 54.450 Kč s DPH;
• souhlasí s návrhem parcelace území Na Vysoké,
návrh je v souladu s regulačním plánem;
• schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
2248/27 o výměře 26 m2 a pozemku parc. č.
2245/5 o výměře 129 m2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Brněnská za minimální

nabídkovou cenu 1.500 Kč/m2 z důvodu jejich zatížení stavbami veřejné technické infrastruktury; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
záměr prodeje;
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
pozemků u areálu ČOV za účelem mezideponie zeminy mezi městem Černošice a HST Hydrosystémy,
s. r. o.;
• nesouhlasí s nabídkou společnosti Agile spol.
s. r. o. na odprodej pozemku parc. č. 4323/25
o výměře 33 m2 v k. ú. Černošice (část chodníku
u ul. Radotínská).
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice souhlasí s výpovědí smlouvy
s firmou AD-Net, spol. s r. o., na jejímž základě dojde
k odstranění tří reklamních laviček z území Černošic.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením majetku z evidence ZŠ Černošice v celkové výši 72.516,50
Kč na základě mimořádné inventarizace ke dni 30. 6.
2014; souhlasí s vyřazením majetku z evidence ZŠ
Černošice v celkové výši 989.281,40 Kč na základě
vyklizení prostor půdy ke dni 2. 7. 2014.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o zajištění vzdělávání zaměstnanců v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
s AMALTHEA, o. s. za 27.000 Kč bez DPH;
• schvaluje Smlouvu o poskytování supervizí dle předmětu veřejné zakázky „Supervize jako prevence syndromu vyhoření a podpora pracovního týmu OSPOD“
s uchazečem Podpora, Efektivita, Supervize, o. s.,
za 159.000 Kč bez DPH, 159.000 Kč s DPH.
ODBOR ŠKOLSVÍ, KULTURY A CESTOVNÍO RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyplacením provozní zálohy na pouť vedoucímu OŠKCR ve výši 90.000 Kč;

• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Černošickou investiční s. r. o., organizátorem Buki festu;
• souhlasí s předloženým edičním návrhem knihy
o Černošicích; bere se souhlasem na vědomí
informaci o spolupráci mezi městem a panem Zdeňkem Bergmanem při vytváření této knihy.
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o provedení reklamní kampaně JKM na internetu - doplnění ustanovení o transparentním účtu
a zveřejnění smlouvy na webových stránkách města placeno z dotace.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s EKO-KOM a. s.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s „Prohlášením“ o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy za účelem
převodu vlastnického práva k pozemku parc. č.
4271/60, k. ú. Černošice pro rozšíření komunikace k ČOV;
• souhlasí 1. s umístěním informačního panelu
o CHKO Český kras na pozemku č. 1163/12, který
je ve vlastnictví města, 2. s textem smlouvy o umístění panelu;
• souhlasí s pořízením a instalací nové klimatizační
jednotky od pana Josefa Císaře, IČ 70714762 do
kanceláře č. A10 jako náhrady za neopravitelnou
stávající jednotku za 38.460 Kč (neplátce DPH);
• souhlasí s uzavřením smlouvy s ČR - Ministerstvem
práce a sociálních věcí, jejímž předmětem je výpůjčka telefonních přístrojů.

Z 35. zasedání Zastupitelstva města Černošice (24. 7. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• ověřuje, že Změna č. 1 Územního plánu Černošice
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu; rozhoduje o námitkách, které byly uplatněny k návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Černošice tak, jak je uvedeno
v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2014;
vydává podle stavebního zákona, v souladu se správním řádem a vyhláškou o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, Změnu č. 1
Územního plánu Černošice formou opatření obecné
povahy č. 1/2014;
• rozhoduje z vlastního podnětu podle § 62 odst. 2
písm. b) a § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu o pořízení
změny Regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“
v k. ú. Černošice;
• schvaluje záměr prodeje pozemků s budovou Městského úřadu parc. č. 441/4 o výměře 691 m2, parc.
č. 441/3 o výměře 480 m2 v ul. Riegrova v k. ú.
Černošice za minimální nabídkovou cenu 7.000.000
Kč/celek a za podmínky užívání budovy pro potřeby
městského úřadu za symbolické nájemné do doby
výstavby nové radnice;
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• schvaluje záměr prodeje pozemků s budovou městské policie parc. č. 2668/6, parc. č. 2668/5 a částí
pozemků parc. č. 2668/12, parc. č. 2668/9 a parc.
č. 2668/10 o celkové výměře 1000 m2 v Kladenské
ulici, k. ú. Černošice za minimální nabídkovou cenu
4.450 Kč/m2;
• schvaluje rozpočtový výhled města Černošice na období 2015 -2017;
• schvaluje 1) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Černošice a obcí Vonoklasy,
2) Smlouvu o úhradě nákladů školy mezi městem Černošice a obcí Vonoklasy o úhradě za žáky ZŠ Černošice, kteří mají trvalý pobyt v obci Vonoklasy, 3) Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Černošice;
• bere na vědomí informace o výběru architektonického návrhu centrálního vchodu a šaten v ZŠ Černošice-Mokropsy zpracovaného společností GRIDO
Architektura design k dopracování do podoby projektové dokumentace pro stavební povolení;
• schvaluje navýšení příspěvku ZŠ Černošice o 600
tis. Kč za účelem nákupu šatních skříní a financování
probíhajících oprav na základě žádosti ředitelky ZŠ
Černošice, a to zapojením zůstatku na účtech města;
• bere na vědomí doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru do výše 25 mil. Kč
se splatností 15 let na financování výstavby sportovní
haly v Černošicích; souhlasí s výběrem nejvýhodněj-

•

•

•

•

•

•

ší nabídky Komerční banky, a.s. za nabídkovou cenu
1.434.066 Kč, což odpovídá úrokové marži 0,40 %
p.a. + PRIBOR 6M; schvaluje 1. přijetí úvěru ve výši
25 milionů Kč od KB se splatností 15 let, 2. smlouvu
o úvěru s KB;
schvaluje navýšení příspěvku MŠ Barevný ostrov na rok 2014 o 4.250 Kč dle žádosti ředitelky
školy;
souhlasí s navýšením příspěvku ZUŠ Černošice ve
výši 30.000 Kč na festival konající se při příležitosti
oslav 60 let od vzniku této školy; schvaluje použití
nevyčerpaných prostředků na granty v kultuře ve výši
30 tis. Kč na tento účel;
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012
o místních poplatcích, a to tak, že výše poplatku bude
1 Kč/m2/den;
revokuje usnesení č. Z/34/8/2014 ze dne 29. 5.
2014 o schválení darovací smlouvy mezi městem
a SK Černošice; schvaluje darovací smlouvu mezi
městem a SK Černošice o pravidelném každoročním
poskytování daru ve výši 200.000 Kč;
bere na vědomí informaci o nepřijetí návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb městské policie
zastupitelstvem města Řevnice;
schvaluje 1. navýšení počtu pracovních míst pro výkon služby v Černošicích o 2 strážníky, 2. navýšení
rozpočtu MP o 577 tis. Kč;

z radnice
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem
J.K., P.K. a V.K. o koupi pozemků v ul. Střední (pozemní komunikace) za 166.500 Kč;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 45 m2 parc.
č. 4420/3 v k. ú. Černošice (ul. Kazínská) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města;
• schvaluje kupní smlouvu, kterou dojde k prodeji pozemku 10 m2 v osadě Slunečná parc. č. 3424/3 ve
vlastnictví města Černošice za 1.000 Kč/m2;
• schvaluje záměr prodeje pozemku 45 m2 pod trafo-

stanicí v Jiráskově ul. parc. č. 1373/6 v k. ú. Černošice za min. 3.000 Kč/m2;
• schvaluje darovací smlouvu, kterou pan I. N. daruje
městu 3/6 pozemku parc. č. 2819/2 v obci a k. ú.
Černošice v ul. Slovenská;
• schvaluje darovací sml., kterou dojde k převodu
vlastnictví gravitační splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ul. Zdeňka Škvora na město Černošice;
• schvaluje darovací smlouvu, kterou dojde k darování
pozemku parc. č. 3117/2 o výměře 231 m2, (V Lavičkách) městu Černošice;

• schvaluje darovací smlouvu mezi městem Černošice a spoluvlastníky pozemků parc. č. 1682/6 o výměře 614 m2 a parc. č. 1682/7 o výměře 820 m2
v ul. Jitřní, parc. č. 1682/150 o výměře 575 m2 v ul.
Červánková a parc. č. 1682/183 o výměře 190 m2
v ul. Měsíční, všechny v k. ú. Černošice;
• schvaluje darovací smlouvu, kterou dojde k převodu
gravitační splaškové kanalizace a vodovodního řadu
v ulicích Jitřní, Červánková a Měsíční z 8 spoluvlastníků na město Černošice.

z vašich reakcí

Rubrika „z vašich reakcí“
Prosíme přispěvatele do rubriky „z vašich reakcí“, aby
při psaní svých příspěvků dodržovali délku 1800 znaků včetně mezer, jak je dané Pravidly pro vydávání IL.

Prosíme, aby se ve svých příspěvcích věnovali pokud
možno novým skutečnostem, které ještě k danému
tématu nebyly diskutovány. Vzhledem k narůstajícímu
množství příspěvků a omezenému prostoru danému
rozsahem časopisu dále upozorňujeme, že v přípa-

K představení volebních subjektů
V srpnových IL mne v předvolebním představení
sdružení Nezávislí pro Černošice zaujala věta
„Chceme, aby se rekonstruovaná železnice
nestala bariérou rozdělující město na dvě části!
Chceme, aby město, byť není investorem, přípravu rekonstrukce citlivě projednávalo s dotčenými občany“, pod kterou jsou podepsaní radní
pan Hradilek a další zastupitelé za toto sdružení.
S ohledem na současný vývoj jednání kolem
rekonstrukce železnice by mne velmi zajímaly
konkrétní kroky, které Nezávislí pro Černošice
hodlají podniknout, aby tomuto předvolebnímu
slibu dostáli!
Radní Hradilek, pověřený pro záležitosti dopravy, město určitě zastupoval při jednáních s investorem rekonstrukce železnice SŽDC. Je tedy
„podepsán“ pod přeložkou komunikace II/115,
která přispěje k navýšení objemu tranzitní dopravy a centrum města hlukově, ale i imisně neúměrně zatíží. Ztotožňuje se tak se souvisejícími
návrhy na zrušení přejezdů v Radotínské a Kazínské ulici a přes námitky dotčených obyvatel
podporuje i prodloužení ulice Zdeňka Lhoty
a její vyústění do Radotínské. Podporoval též
zrušení přejezdu v Říční ulici a teprve na nátlak místních obyvatel a zřejmě i s ohledem na
zjištění, že by dnes budované parkoviště P+R
bylo nakonec mimo nádraží, začal vyjednávat
o přesunutí třetí koleje do místa dnešní zastávky
v Mokropsích.
Žádné z těchto aktivit radního Hradilka nebyly s místně dotčenými obyvateli projednávány
a jejich názory nejsou dnes příliš brány v potaz.
Příprava rekonstrukce trati tak probíhá výhradně v režii rady města s podporou většiny zastupitelstva. Jsem přesvědčen, že ve snaze příliš
neoponovat požadavkům SŽDC, naše město
na dvě části rozdělí právě zrušení tří uvedených
přejezdů!
Jan Pretel
Jsem rád, že se o rekonstrukci železnice diskutuje a že se tak děje i na stránkách IL. Nedělá dobrotu, když se věci veřejné přenechají
jen zvoleným zástupcům či odborníkům všeho
druhu.
Jsem přesvědčen, že pan Pretel popsal situaci poněkud zjednodušujícím způsobem. Moje
reakce bude s ohledem na složitost problému a omezenou délku příspěvku nutně také
zjednodušující.

Ano, jsem přesvědčen, že dobře řešené mimoúrovňové křížení v Černošicích je lepší variantou, než stávající přejezd Radotínská. Ano,
jsem přesvědčen, že třetí kolej v Mokropsech je
rozumné řešení, protože umožní častější a pravidelnější osobní vlakovou přepravu, což je jediná reálná alternativa automobilového spojení
s Prahou.
Nejsem však přesvědčen, že poslední ze strany
investora předložená varianta je dobrá, byť lze
ocenit, že neobsahuje, a to i v důsledku tlaku
města, plošné použití vysokých protihlukových
stěn, které by znamenaly dost děsivé rozdělení
Černošic. Musím v této souvislosti zdůraznit, že
město tuto variantu neprojektovalo a některá řešení v ní obsažená byla pro město stejným překvapením jako pro občany, kterým město plány
od investora obratem zpřístupnilo. Ponechávám
nyní stranou, zda-li je možné technicky zajistit, aby přeložka silnice II/115 vedle trati splnila
všechny hlukové a imisní normy. Pokud toto investor nebude schopen zajistit, přeložka nebude.
Rozhodně se mi nelíbí navržené řešení propojky
ulic Zd. Lhoty a Radotínské - bude-li nutné tuto
propojku kvůli mimoúrovňovému křížení postavit, lze ji postavit způsobem, který se bude blížit
spíše pěší zóně s občasným průjezdem vozidel,
než plnohodnotné komunikaci. Stejně tak se mi
nelíbí zcela nefunkční řešení pohybu chodců
a cyklistů v Černošicích jen jedním podchodem,
které je bezbariérový jen svým názvem. I z tohoto důvodu jsem prosazoval, aby si město najalo
odborníka, který pomůže prověřit jiná řešení. Byl
vybrán Ing. Lejčar, a to na podnět občanů, za což
jim patří dík. V Mokropsech se díky tlaku města
i občanů doufejme podařilo vrátit zastávku i s třetí kolejí na místo stávající zastávky. Nadále jednáme o zachování přejezdu v Říční, což se zatím
nepodařilo, byť jednání ještě pokračují.
Nesdílím názor, že by rekonstrukce probíhala
výhradně v režii rady města bez zapojení občanů. Město zpřístupňuje obratem všechny plány
a dokumentaci, kterou od investora obdrží. S občany, kteří o problematiku rekonstrukce projeví
zájem, se snažíme sejít a naslouchat jejich argumentaci. Řadu těchto setkání považuji za přínosnou, protože rozhodně nemám patent na jediné
správné řešení. Těžko však můžeme vyhovět požadavkům všech, už jen proto, že názory občanů
na rekonstrukci jsou občas velmi rozdílné.
Šimon Hradilek

dě nedostatku místa mohou být příspěvky v souladu
s Pravidly pro vydávání IL zveřejněny namísto tištěného časopisu na webu města v rubrice Co se do IL
nevešlo.
Dana Jakešová, editorka IL

K textu o platebním
automatu
v Podskalské
V srpnovém čísle Informačního listu je na
straně 6 článek, který jste jistě měli připravený do aprílového vydání, a dostal se do
tisku omylem již v srpnu. Jmenuje se „Platební automat na úřadu v Podskalské“.
Pokud to náhodou není apríl a dobře
tomu rozumím, automat bude manipulovat
pouze s hotovostí, a kdo bude chtít platit
kartou, bude muset na pokladnu v době,
kdy tam bude obsluha.
Vždyť by to přece mělo být přesně naopak! Automat jenom na karty, a kdo má důvod platit hotově, došel by si na pokladnu.
Stroj by byl jistě mnohem levnější, nemuseli
byste řešit, jak do něho dávat a jak vybírat
peníze atd. Nehledě k tomu, že nejjednodušší by bylo, mít u každého okénka prostě
platební terminál na kartu. Kolik by se za
jeden stroj dalo koupit terminálů? V čem je
problém? Jsme v 21. století, máme technologie, proč trávit čas ve frontě, ať už u pokladny nebo u jednoho drahého stroje? Co
když se pokazí?
Miroslav Slezák, Černošice
Způsob, jak článek v minulém čísle vyzněl, nebyl úplně přesný. Skutečností je,
že poplatkomat bude umět přijímat platby
jak hotovostí, tak i kartou. Při hledání řešení jak rychleji odbavit klienty v pokladně jsme zvažovali i možnost placení kartou nejen na pokladně, u „živé“ pokladní,
ale samozřejmě i v automatu. Ten by měl
tedy nabídnout jednak platbu kartou (zatím pouze kontaktně, bezkontaktní technologie není do poplatkomatů, které jsou
dnes na trhu, zabudována), současně
i platbu hotovými penězi. Poplatkomat
nám tak pomůže odbavit klienty, kteří
budou využívat hotovostní i bezhotovostní platby, nejvíce v době pokladních
špiček, případně v době krátkodobé
nepřítomnosti pokladní (např. v době
oběda).
Držte nám proto palce, i v této oblasti
jsme průkopníky mezi českými úřady.
Honza Louška, tajemník úřadu
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z vašich reakcí

Doprava versus genius loci
Úvodem bych se chtěl vrátit k odhlasované změně
č. 1 územního plánu (ÚP). Naprosto souhlasím s názorem, že odhlasováním této změny se Černošice
připravily o důležitý nástroj při vyjednávání s investorem v rámci optimalizace železnice. Na počátku
všeho byl úmysl využít optimalizaci, kterou platí investor (SŽDC) za přispění peněz z fondů EU, pro
řešení dopravy ve městě. Radnice se však v rámci
schvalování změny ÚP dostala pod tlak investora, na
kterého zase tlačil termín, odkdy musí začít čerpat
evropské peníze a zahájit fázi územního řízení. Tomuto tlaku přes výhrady části veřejnosti neodolala
a změnu č. 1 ÚP odsouhlasila. Tímto bych chtěl
poděkovat dvěma zastupitelkyním, které změnu ÚP
nepodpořily. Konkrétně to byla paní Milada Mašatová, která hlasovala proti a paní Veronika Goldová,
která se zdržela hlasování.
Pokud jde o vlastní dopravní řešení v obci, jak je
zakreslené do územního plánu, někomu se může
zdát, že Černošice takto získají jakousi další přidanou hodnotu: vlaky budou jezdit častěji a rychleji,
auta budou projíždět obcí bez přerušení a chodci
budou používat podchody. Existuje však druhá strana mince, kterou se bude za tento dopravní luxus
platit. Tou je ztráta jiné přidané hodnoty (zůstanu-li
u tohoto pojmu), kterou někteří občané vnímají více,
jiní méně. Mám na mysli genius loci, duch místa,
o který Černošice přijdou, jakmile by se to, co je zatím na papíře, stalo realitou. Ono vlastně těch míst,
které mají ještě něco málo z genia loci původních
Černošic, není příliš mnoho a valem ubývají. Jedním
z nich je také černošické nádraží s jeho starobylými

budovami z devatenáctého století a svažitým pásem
zeleně pod ním, k němuž náleží také památná věkovitá lípa a zahrada Monopolu. To vše by v rámci optimalizace mělo přijít vniveč. Není proto nejvyšší čas,
abychom se namísto toho, že se jednou budeme
dojímat nad starými forografiemi dalšího zaniklého
malebného místa, postarali o to, aby se z něj mohli
těšit i naši vnuci?
Je jasné, že černošické nádraží nemůže být zachováno, pokud nebude zachován přejezd v Kazínské ulici. Jako starousedlík, který v daném místě
bydlí, bych mohl být považován za někoho, kdo hájí
pouze své vlastní zájmy, případně zájmy svých nejbližších sousedů na úkor ostatních, žádám-li, aby
byl tento přejezd zachován. Proto mě potěšil zájem
o zachování nádraží včetně přejezdu v Kazínské ze
strany dalších občanů, kteří nemohou být podezříváni ze zaujatosti. Naposledy to byl článek pana Jana
Otavy O něco zelenější varianta (Informační list ze
srpna 2014).
Domnívám se, že možnosti pro zachování nádraží
včetně přejezdu v Kazínské jsou reálné a že namísto
likvidace dojde časem naopak ke zvelebení tohoto
historicky cenného místa, jak si to dozajista zaslouží.
Josef Bláha, Kazínská ul., Černošice
Musíme důrazně upozornit na zavádějící tvrzení
v prvním odstavci příspěvku, že „na začátku všeho byl úmysl využít optimalizaci [trati] pro řešení
dopravy ve městě“, a zejména že se radnice dostala pod tlak investora při schvalování územního
plánu a tlaku neodolala.

Skutečnost je taková, že principy projektu optimalizace trati jsou dávno dané (od Berouna až
po hranice s Německem je rekonstrukce již realizovaná) a z nich vyplývá absolutní nutnost řešit
jinak i automobilovou a pěší dopravu v Černošicích. Dnešní stav je totiž podle platných norem
do budoucna zcela neudržitelný. Město s investorem jedná o možných řešeních, každé bohužel
nese i nevýhody.
Současným zastupitelstvem projednaná a schválená 1. změna územního plánu v lokalitě černošického nádraží z hlediska trati nic zásadního nezměnila, investor nic takového ani nepožadoval,
nebyl žádný tlak, kterému by snad radnice mohla
odolávat nebo podlehnout. To, co v územním plánu ohledně trati a krajské silnice je, navíc by ani
nebylo možné měnit, protože musíme respektovat tzv. zásady územního rozvoje Středočeského
kraje, které jsou pro nás závazné.
V každém případě souhlasíme, že ideální řešení rekonstrukce železnice neexistuje a každá
varianta má svá pozitiva i negativa. Zachování
přejezdu v Kazínské by bezpochyby bylo pro
naše město v mnoha ohledech přínosem. Pokud
nalezneme variantu, která umožní realizaci rekonstrukce s jeho zachováním, budeme takovou
variantu silně podporovat. Z dosavadních jednání
však zatím bohužel vyplývá opačný závěr, tj. že
zachování přejezdu je z hlediska platných norem
nerealizovatelné.
Tomáš Hlaváček, Petr Wolf
členové rady města

Technický dvůr v CHKO?
Víte, co územní plán navrhuje? Technický dvůr v CHKO! Ano, toto je
možná realita! Ti z vás, kteří neznají tuto oblast, tak by po přečtení ÚP
ani netušili, že se jedná o místo v lese a v CHKO! Toto se ani v nově
schváleném ÚP nedočtete! Dočtete se, že je prioritou přesunout technický dvůr na okraj města. To by bylo logické. Ale plánovat přemístění
technického dvora do lesa a navíc do oblasti CHKO? Když jsme toto
v ÚP četli, nechtěli jsme věřit vlastním očím! Místo, které patří k jednomu
z posledních v oblasti Černošic-Vráže, kde lze ještě momentálně nalézt
klid k odpočinku, oblíbené místo pro vycházky a relaxaci obyvatel nejen
z Vráže, ale i obyvatel z okolí, by mělo být v blízké budoucnosti takto
znehodnoceno?!
Do Černošic jsme se stěhovali za klidným bydlením. Parcela v CHKO,
louka a blízký les, to vše nás okouzlilo a zdálo se ideálním prostředím
pro klidné bydlení.
Na tuto skutečnost jsme se snažili upozornit i při veřejném projednávání o změně ÚP. I přes naše časté diskuse ohledně dalších plánovaných změn v této lokalitě se s nimi stávající vedení ztotožnilo a ve změně
ÚP je potvrdilo a navíc přidalo změny další (z lesní cesty se stane komunikace k plánovanému hřbitovu, vyrostou tu nové domy, školka a nejspíš
se z Mokropes do této lokality přesune i technický dvůr vč. sběrného
dvora).
Domníváme se, že právě zmíněný sběrný dvůr je světový unikát. Přístupová cesta – ulice Husova, je přes rezidenční oblast a samotné místo
je již CHKO. Pokud bude plán realizován, lidé přijdou o klidnou zelenou
oázu na okraji města. Nedomníváme se, že se jedná o dobrý plán.
Nelíbí se nám, že s námi, jakožto dotčenými obyvateli, není jednáno,
a že jsou NEJEN naše argumenty, ale i argumenty ostatních obyvatel
v údajném zájmu města přehlíženy.
Vždy jsme si mysleli, že vedení města tu je pro nás občany. V našem
případě to tak ovšem zcela evidentně není. Nikdy jsme netušili, že svých
práv a nároků v místě, kde bydlíme, se budeme muset domáhat soudní
cestou.
Mrzí nás, že krásy tohoto města – nejen ty přírodní, jdou stranou před
modernizací města.
Andrea a Marek Kučerovi
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A jaká je skutečnost ...?
Pozemky byly od 60. let používány pro skladový areál, jehož součástí byly haly s původními dílnami a sklady civilní obrany. Jak je vidět z obrázku, v současnosti se tedy
nejedná o místo v lese, ale o technický a skladový areál. Stávající haly jsou zkolaudované a vlastníci je mohou dále plně využívat v souladu s vydaným povolením.
V územně plánovací dokumentaci Černošic byla tato plocha z důvodu existence
halových objektů původně řešena jako plocha nerušící výroby, skladů a služeb
(Změna č. 4 původního územního plánu sídelního útvaru Černošice z roku 2006).
V průběhu zpracování nového územního plánu bylo zjištěno, že v Černošicích
chybí plochy pro vybudování základny pro zajištění záchranných prací, bezpečnosti a ochrany obyvatel a že stávající areál Technických služeb je nevhodně
umístěn v záplavovém území. Nový územní plán vydaný v roce 2010 pro tyto
funkce vymezil pozemky na konci Husovy ulice právě z důvodu možného využití
areálu, který má dostatečně velkou rozlohu, je situován mimo záplavové území
a obytnou část a je v pohledově kryté poloze. Územní plán by nebyl dobře zpracovaný, kdyby pominul nutnost takové plochy někde ve městě vymezit, pokud
z dlouhodobého hlediska ty stávající nejsou vhodné. Nicméně reálně v současné době není uvažováno o faktickém přesunu Technických služeb - vymezení
nové lokality (v ÚP již od roku 2010) bylo a je myšleno pouze jako funkční rezerva
pro vzdálenější budoucnost.
Je pravda, že místo není nejvhodnější z důvodu příjezdu přes obytné území a situování u lesa, ale lepší místo je obtížné najít, protože velká část území Černošic se nachází v záplavovém území (např. bývalé zahradnictví při příjezdu do
Černošic) nebo není napojena na kapacitní komunikaci či je také u lesa, apod.
Ve změně územního plánu vydané letos v červenci nebylo využití pozemků na
konci Husovy ulice měněno, protože se zatím nenašlo jiné vhodnější místo pro
případný přesun technických služeb.
Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování

z vašich reakcí

Údiv nad rozhodnutím zastupitelů
V červenci schválilo zastupitelstvo změnu Územního plánu. Zasedání
jsem se osobně zúčastnila. Předložené materiály (k dispozici byly týden
před zasedáním) jsem podrobně prostudovala. Našla jsem několik nesrovnalostí mezi zadáním změny ÚP a prezentovanou změnou a s těmi
jsem se na zastupitele v diskuzi obrátila.
Šlo třeba o nenaplnění původního požadavku zadání na snížení intenzity dopravy na silnicích II. a III. tříd, řešení hlukové zátěže, zlepšení
propojení území oddělených železniční tratí, bližší specifikaci zařazení
ulice Zdeňka Lhoty v případě zrušení železničních přejezdů v Kazínské
a Říční ulici, na charakter budoucího využívání železniční trati, aj.
Ukázalo se, že nešlo pouze o moje dohady, ale o fakta. Přes potvrzení
ze strany několika zastupitelů včetně pana starosty, že se skutečně jedná
o vady, zastupitelé velkou většinou dokument ve stávající verzi schválili.
Schválení dokumentu se zjevnými nedostatky tak evokuje řadu otázek. Jakou váhu má takový materiál a jaká může být jeho skutečná použitelnost? Proč zastupitelstvo tak spěchalo s jeho schvalováním? Neudělalo tak vlastně to samé, co udělalo těsně před koncem svého mandátu
předchozí zastupitelstvo a co pak samo před čtyřmi roky tolik kritizovalo?
Nejasné odpovědi na tyto otázky mohou pak lehce vést k hledání spekulativních odpovědí…!
Jana M. Zelinková

Město má problém
Spolek Aqua Incorrupta a občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošic upozornili při
schvalování 1. změny územního plánu zastupitele
na závažné nedostatky územního plánu města. Tyto
nedostatky se týkají i jeho dnes již schválené změny
a jsou jimi zejména:
1. Umístění čerpací stanice PHM v blízkosti stávajícího vodojemu a zdroje pitné vody tak, že v případě
průsaku se PHM mohou po proudu dostat do městské vody.
2. Tunel na silnici II/115 je systémovou chybou,
která bude bránit odvedení dopravy z obce po jiných trasách. Tuto chybu budou přebírat i ostatní
obce v regionu a další subjekty – například SUDOP
a SŽDC.
3. Souběh trasy silnice II/115 s železniční tratí nelze provést bez výstavby protihlukového tunelu
a dlouhodobě omezí práva velkého počtu občanů.
Projekt je neudržitelný z hlediska EIA.
4. Prodloužení ulice Zdeňka Lhoty do ul. Radotínská přes zahrádku u Monopolu koliduje s nástupištěm a budovou nádraží a znemožňuje další rozvoj
kultury cestování a hromadné dopravy.
5. ÚP v navržené změně umožňuje zrušení všech
čtyř přejezdů ze čtyř a de facto umožňuje SŽDC postupovat tímto směrem při optimalizaci trati.
6. Případné zrušení přejezdu v Říční ulici omezí
dostupnost nově budovaného parkoviště u mokropeského nádraží a omezí dopravní obslužnost pro
významnou část obce pod železnicí.
7. Změna ÚP ustupuje návrhům SŽDC, resp. zpracovateli dokumentace firmě SUDOP, a tyto návrhy
jsou zapracovány do ÚP bez širší diskuse s dotčenou veřejností.
8. Změnou účelu užívání pozemků pod školou se
území vyčleněné nyní ÚP na občanskou vybavenost
téměř z poloviny změní na rodinné domy.
9. Podobně v Husově ulici. Město potřebuje prostor pro nové školské objekty. Ty ale nezíská tím, že
bude přeměňovat nezastavěné plochy na plochy zastavitelné rodinnými domky.
Proto jsme podali podnět ke zpracování zcela nového ÚP.
Za spolek AQUA INCORRUPTA a O.S. KVALITNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MĚSTA ČERNOŠICE
Martin Pavlík

Reakce na příspěvek paní Zelinkové
Ano, text paní Zelinkové k hledání spekulativních odpovědí přímo vybízí.
Ale neoprávněně. To, že schválená změna územního plánu respektuje jeho
schválené zadání, dokládá vyhodnocení požadavků bod po bodu na jeho
stranách 2 – 20 (k dispozici ke stažení na stránkách www.mestocernosice.
cz v sekci Mapy a územní plán). Starosta označil za chybu (zjištěnou až
na zasedání) pouze to, že v jedné z vedlejších výkresových příloh smluvní
architekt zapomněl jednu pracovní vrstvu. Vnímání spěchu je jistě subjektivní, ale schvalování této změny ÚP rozhodně za uspěchané nepovažujeme.
Zadání a dílčí změny byly diskutovány na veřejných zasedáních zastupitelstva v průběhu celého procesu, a to nejméně v 38 bodech jednání na 11
různých zasedáních zastupitelstva od února 2011 až do září 2013. Celkové schvalování probíhalo od dubna 2013, kdy byla zveřejněna první verze
celé „1. změny ÚP“. Následovalo zveřejnění a projednání druhé verze v říjnu
2013, zveřejnění konečné verze a její oficiální veřejné projednání v březnu
2014. V průběhu celé této doby mohl kdokoliv z veřejnosti podávat oficiální
námitky a připomínky (v zákonných lhůtách), ale i neformální podněty (kdykoliv) k případným úpravám.
Tomáš Hlaváček a Petr Wolf, členové rady města

Reakce vedení města
Město podnět o.s. Aqua Incorrupta oficiálně
přijalo a bude řádným způsobem zpracován
a posouzen.
K samotnému obsahu textu, když už byl poslán do IL, ačkoliv k posouzení a projednání
teprve dojde, si dovolujeme pro informaci
čtenářů poskytnout toto vyjádření - ze strany
členů městské rady, starosty a zastupitele pověřeného přípravou a projednáním územního
plánu.
Ad 1) Čerpací stanice PHM byla v územním
plánu již dříve, má platné územní rozhodnutí, stavební povolení. Námi připravená a projednaná „1. Změna ÚP“ na tom nemohla nic
měnit. Město by investorovi hradilo vzniklou
škodu!
Ad 2) Tunel byl v ÚP dříve, nyní je to pouze
územní rezerva pro portály případného tunelu. V novém územním plánu kraje (bohužel)
vůbec není. Variantu tunelu nepovažujeme
za chybu, ale jedinou technicky proveditelnou možnost obchvatu, který by městu dost
ulevil.
Ad 3) Proces EIA (posuzování vlivu na živ. prostředí) vede investor rekonstrukce trati. Zda je
řešení udržitelné, zjišťuje Ministerstvo životního prostředí. Nebyl důvod, aby 1. změna ÚP
předvídala výsledek tohoto procesu. Nutno
říct, že jiná reálná možnost mimoúrovňového
křížení (podjezdu) nám není známa.
Ad 4) Vedení města se domnívá, že pro kulturu cestování a hromadné dopravy bude
naopak projekt rekonstrukce nádraží a trati,
včetně zvýšení její kapacity, přínosem. Proto
jej podporujeme.
Ad 5) Ano, ale nejedná se o rušení přejezdů
bez náhrady. Jde o bezpečnější a plynulejší
dopravu. Přejezd v Dr. Janského má být zachován, ostatní nahrazeny. Pro auta by v případě maximální varianty rekonstrukce byla tři
místa pro překonání trati místo pěti (z toho dvě
mimoúrovňová místo jednoho), pro chodce
by bylo osm míst místo současných sedmi.
Ad 6) To je bohužel pravda. Snažíme se s investorem hledat variantu, aby třetí kolej („otáčení“ vlaků) v Mokropsech, což považujeme
za velmi žádoucí pro budoucí fungování hro-

madné dopravy, byla možná i se zachováním
přejezdu, ale tato snaha nemusí být úspěšná.
Ad 7) 1. změna ÚP provedla z hlediska trati
jednu jedinou věc – převedla záměr podjezdu místo hlavního mokropeského přejezdu
do režimu územní rezervy. Není to fakticky
významná změna, a je vratná. Zásadní je, že
investor jednoznačně odmítá podjezd financovat. Z hlediska města je velmi diskutabilní,
zda bychom je vůbec chtěli (šlo by o radikální zásah do mnoha tisíc čtverečních metrů
v dané oblasti).
Ad 8) Občanská vybavenost pod školou bývala mohla být naplněna třeba také např. ubytovnou či jinými stavbami bez velkého přínosu
pro město. Takto město získalo 7000 m2, kde
již nyní připravuje výstavbu atletického oválu,
venkovního jeviště a letní třídy aj. Bylo to absolutní maximum dosažitelné na mnohaletých
jednáních. Městu přineslo více užitku, než
současné soukromé obdělávané pole pod
školou, která nemá sportovní zázemí. Město
má možnost si další pozemky přikoupit.
Ad 9) Také zde jde o výsledek mnohaletých
jednání a účastníci jednání i městská rada
věří, že lepšího výsledku nešlo dosáhnout.
Město získá 4000 m2 pozemků nově určených územním plánem na stavbu mateřské
školy, a v příštích letech bude moci pro celou oblast Vráže konečně nabídnout školku.
Běžná stavební parcela, kterou by si snad
město mohlo koupit v jiné části Vráže, by pro
školku svojí velikostí ani umístěním nebyla tak
vhodná. Tři stavební parcely v Kollárově ulici,
která je po jedné straně již zastavěná 5 domy,
považujeme za minimální daň za to, aby tam
školka mohla být (až do roku 2007 v této lokalitě byla). Potřeba to je - u letošních zápisů
do školek bylo odmítnuto 90 dětí, z toho deset čtyřletých. Velký počet dětí pochází právě
z oblasti Vráže, kde je ještě mnoho desítek
nezastavěných parcel dle územního plánu
z r. 2006, takže domů i dětí dále přibude.
Tomáš Hlaváček, Petr Wolf – členové rady
města
a Filip Kořínek - starosta
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Pokácené stromy u parkoviště
Jsem obyvatelkou Černošic-Mokropes. Jsem velmi nemile překvapená, jak
byly pokáceny stromy při výstavbě nového obřího parkoviště u vlakové zastávky Černošice-Mokropsy. Nejenom že byla cesta vyasfaltovaná na příšernou
a v létě zcela nevyhovující černou barvu, která do přírodní krajiny absolutně
nepatří. Navíc byly (zvláště při aktuální výstavbě druhé části parkoviště) nesmyslně pokácené skoro všechny stromy, zůstalo jich jen pár. Přitom šlo tyto tzv.

Vyjádření města:
Parkoviště u nádraží nutně potřebujeme, abychom podpořili (ekologickou) hromadnou
dopravu místních obyvatel do Prahy (stávající
plochy u nádraží byly už pravidelně plné). Jestli
je projekt naddimenzovaný či nikoliv, to zjistíme
hned v září – očekáváme, že parkoviště bude
brzy plně využité.
Bez pokácení náletových stromů, které se na
místě nacházely, nebylo možné parkoviště po-

Železnici zakopat
Návrhy, jak vyřešit průchod železnice přes Černošice, přicházejí jeden za druhým a vždy jsou buď
špatné, nebo ještě horší. Nic zásadně totiž neřeší
a vždycky nakonec skončí na tom, že se jen přesouvají nadjezdy, podjezdy a přejezdy. A naše město
stejně zůstane více či méně rozdělené.
Zakopání železnice pod zem, počínaje prostorem
někde u Penny marketu a konče před železničním
mostem, by vyřešilo všechno a přineslo by tyto
výhody:
- téměř absolutní bezpečnost;

zelené plíce krajiny zachovat i více, jak je zřejmé každému rozumnému člověku. Žádám kompetentních o vyjádření. Proč muselo za oběť obřímu a zbytečně
naddimenzovanému parkovišti padnout tolik stromů?
Černošice se pyšnily svým přírodním charakterem, ale u vlakové zastávky
Černošice-Mokropsy to vypadá jako kdekoliv v Praze na sídlišti či na letišti, jen
kopec (černého) asfaltu. Kdo je za toto odpovědný a kdo to odsouhlasil?
Děkuji za vyjádření.
Vanda Molnárová, Černošice

stavit. Pokáceny byly nekvalitní náletové dřeviny,
vesměs se jednalo o keřový porost, který rostl na
vrstvě kamení, neboť na stejném místě, kde je
dnes parkoviště, bylo původně kolejiště. Kácení
bylo při svém povolování oznámeno přihlášeným občanským sdružením. Žádné z nich se do
řízení nepřihlásilo a nevyjádřilo žádné výhrady.
Parkoviště je umístěno tak, že jsou zachovány
stromy, které jej vizuálně oddělují od komunikace. Zeleň v daném místě bude navíc doplněna

další výsadbou kvalitních stromů. Jiný než černý asfalt není u nás běžný (za čas vybledne).
Projekt schválila rada a následně zastupitelstvo
města, byl dlouhodobě a opakovaně zveřejňován. Stavbu parkoviště mj. jako pochopitelnou
a potřebnou akceptuje mj. i sdružení mokropeských občanů, se kterými komunikujeme ve věci
rekonstrukce železniční trati.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

- zásadní snížení hluku;
-	výrazné snížení emisí, protože u závor nebudou
postávat auta;
-	zvýšení rychlosti vlaků díky možnosti narovnání
oblouků tratě;
- možnost tří kolejí na nádraží;
-	vznik nádherného bulváru přes celé Černošice;
-	do stanic by mohlo proudit i denní světlo přes prosklené kopule;
- možnost parkovacích míst u nádraží.
V rámci celého řešení by bylo možno rozšířit nynější podchod na okraji Černošic na podjezd a po
terénních úpravách by mohla být Hůrka směrem od
Prahy obsluhována přímo, čímž by se ulevilo centru

města. Stálo by za zvážení, zda by město nemělo na
toto téma uspořádat REFERENDUM, aby tak případně získalo dostatek argumentů pro jednání s různými
projektanty a přejezdáři. Při troše dobré vůle by se
referendum dalo stihnout už při podzimních komunálních volbách. Pokud již takové nebo podobné
řešení už neleží v šuplíku, určitě se ho architekti rádi
urychleně ujmou.
A peníze? To by přeci neměl být problém. Je to
vysoce ekologické a bezpečné řešení, na které Evropská unie velice ráda přispívá většinou zásadní
částkou.
Jaroslav Houštecký

inzerce

Komunální volby 2014 - volební strany

Upozorňujeme, že se nejedná o redakční materiály.
Autory představení jsou jednotlivé politické strany a sdružení.

NEZÁVISLÍ PRO ČERNOŠICE

slušně a věcně

2014

Centrum v srdci
Černošic
Prostě to rozjedeme

• Stejně jako v roce 2010, i letos jsme se rozhodli kandidovat do zastupitelstva

• Chceme, abychom i další čtyři roky mohli o Černošicích nadále říkat, že mají otevřený městský úřad, transparentní a efektivní hospodaření s finančními prostředky, poctivé veřejné zakázky a Informační listy, které objektivně informují občany,
a jsou otevřené kritickým příspěvkům.

OBNOVU JEDINEČNÉ PODOBY
ČERNOŠIC A PODPORU
DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÝCH
ŘEŠENÍ, KTERÁ NEBUDOU
ROZDĚLOVAT MĚSTO

Přemysl
Mališ

PROSAZOVÁNÍ OPATŘENÍ KE
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ
A ZACHOVÁNÍ PĚŠÍHO KORIDORU
U ČERNOŠICKÉHO NÁDRAŽÍ

• Chceme, aby byly dokončeny investice do výstavby průjezdních komunikací, aby se realizovala rekonstrukce úřadu ve vile Tišnovských
včetně přístavby prostor pro poštu a knihovnu, aby byla věnována
větší pozornost zázemí školy, a také aby byl připraven projekt venkovního sportoviště u školy pro případnou dotaci.

ZLEPŠÍME TECHNICKÝ DOHLED
NAD REALIZACÍ MĚSTSKÝCH
INVESTIC
SNIŽOVÁNÍ IMISNÍ A HLUKOVÉ
ZÁTĚŽE A DŮSLEDNÁ KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU
A ČISTOTY VE MĚSTĚ

• Chceme, aby se rekonstruovaná železnice nestala bariérou rozdělující město na dvě části! Chceme, aby město, byť není investorem,
přípravu rekonstrukce citlivě projednávalo s dotčenými občany.

Čern

ošic

• Chceme, aby město pokračovalo v odpovědné rozpočtové politice
a začalo snižovat svůj dluh. Bude-li hospodaření města zdravé jako
je nyní, navrhneme snížení daně z nemovitostí.

Šimon Hradilek, David Otava, Petra Stejskalová, Dalibor Ticháček,
Roman Koděra, Petr Hopfinger, Jan Vinter, Jan Liška, Petr Coka,
Zuzana Šebestová, Ivan Tobek, Lucie Plotěná, Eliška Formánková,
Petr Beran, Martina Kohoutová, Ludmila Bicanová, Petr Kliment,
Lenka Divišová, David Blažek, Markéta Helikarová, Vratislava Kutílková
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PODPORA ČINNOSTI
SPORTOVNÍCH I ZÁJMOVÝCH
ORGANIZACÍ A ZLEPŠENÍ
REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
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PROSTŘEDÍ PRO OBČANY
VŠECH GENERACÍ, “ABY SE NÁM
ZDE ŽILO LÍP”
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Komunální volby 2014 - volební strany

Upozorňujeme, že se nejedná o redakční materiály.
Autory představení jsou jednotlivé politické strany a sdružení.

věcičernošické
sdružení nezávislých kandidátů

PODPOŘTE POKRAČOVÁNÍ
ROZVOJE MĚSTA

SPOLEČNĚ DÁL
Rekonstrukce komunikací, sportovní hala, kapacita školy
a školek, nová radnice s knihovnou a poštou. Rozvoj centrálních
částí města, ochrana zájmů města při rekonstrukci železnice.
Udržíme zdravý rozpočet a transparentní hospodaření.
Přispějeme k dalšímu rozvoji kvalitního života naší komunity.
Garantujeme otevřenost, vstřícnost a slušnost.

www.vecicernosicke.cz
Naše kandidátka:
Stávající členové zastupitelstva: F. Kořínek, L. Kalousková, T. Hlaváček,
M. Paříková, T. Kratochvíl, K. Müller, P. Tichý, P. Zmatlík,
J. Kraus, M. Stádník a D. Hendrych
a dalších 10 kandidátů: J. Fara, M. Vlček, S. Nováčková,
I. Císařová, Z. Fojtů, I. Hausmannová, P. Cejnar,
T. Vobořilová, N. Brdičková a P. Veselý

Čistě ve Vašem zájmu

Volba pro město
- VPM Černošice
Volební uskupení VPM Černošice
představuje skupinu černošických
přátel - sousedů, sdílejících konzervativní
středo - pravicový názorový proud.
Využívá zázemí neparlamentní strany
Volba pro město (VPM).
Od roku 2002 se v ní angažují sousedé všech
generací, lidé s potenciálem různorodých
znalostí a odborností, se snahou přispět
v dlouhodobém horizontu ke spokojenému
životu v Černošicích.
Naším cílem pro volební období 2014 - 18 je
být alternativou stávajícímu vedení radnice,
disponujícímu v současnosti nadpoloviční
většinou členů Věcí černošických v
zastupitelstvu města.
Rádi bychom umožnili prosazovat volební
program VPM zejména našim mladším kolegům,
kteří za podpory starších mají elán podporovat
v obci zdravý patriotismus a sousedskou
sounáležitost.

KANDIDÁTI TOP 09

VYBÍRAJÍ Z VOLEBNÍHO PROGRAMU
Petr Wolf:
Velkou prioritou ve volebním programu TOP 09 je pro mě stavba
sportovní haly. To, že jsme dosud nebyli schopni zabezpečit osmi
stům dětí v naší škole kvalitní zázemí pro sportovní činnosti a výuku
tělesné výchovy, vnímám jako veliký dluh z minulých let. V posledním roce se jako radní projektem sportovní haly intenzivně zabývám. Věřím, že společným úsilím města, architektů a projektantů se
podaří stavbu realizovat tak, aby splnila veškerá očekávání.
Milan Čejka:
Ve volebním programu TOP 09 se mi líbí myšlenka zřízení tzv.
senior taxislužby. Často pozoruji, jak lidé při blížící se osmdesátce mění priority, jak se někdy až bolestně mění jejich systém hodnot.
Pro mnohé se běžné životní úkony stanou nedostupnými metami.
A právě nekomerční senior taxislužba by se mohla stát projektem,
který by jim pomohl řadu potíží překonat.
Martina Řehořová:
Oceňuji např. zřízení informačního centra. Při cestování často
vidím, jak takové centrum může přispět k propagaci a podpoře místních podnikatelů. Nejde jen o ubytování v soukromí či pohostinství,
ale i o služby, jež zdejší lidé nabízejí a které se u nás do budoucna
udrží jen při dostatečném počtu zákazníků. Ve světě je běžné, že obsluhu středisek zajišťují místní občané, např. matky s malými dětmi,
jimž denní režim umožňuje zaměstnání na částečný úvazek.
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z historie

Veřejný prostor – černošický nepopsaný list
Život ve venkovské oblasti na dolním toku Berounky se od základů změnil poté, co byla v r.
1862 otevřena tzv. Česká západní dráha spojující Prahu s Plzní. Ospalé vesničky a městyse na
břehu romanticky meandrující řeky s přívětivou
hradbou zelených kopců za humny se díky novému dopravnímu prostředku náhle staly snadno
dostupnými. Přitažlivá přírodní kompozice nezůstala nepovšimnuta mezi pražskými majetnými
vrstvami, které zde záhy začaly kupovat pozemky a po západoevropském vzoru na nich budovat
svá reprezentativní letní sídla. Do té doby téměř
neznámá toponyma, jako Všenory, Dobřichovice, Řevnice nebo Černošice, mocně resonovala pražskými kuloáry a jezdit na letní byt se mezi
smetánkou stalo téměř nezbytností. Vznikaly zde
promyšlené a nákladné stavby z per význačných
architektů. Jejich výstavnost byla mimo jiné také
odrazem národnostně rozjitřeného fin-de-siécle,
kdy se vlastenecky smýšlející Češi snažili i cestou architektury dostat se na roveň s českými
Němci. Ti podobně okázalé kolonie budovali
v předpolích prosperujících měst v Sudetech.
Vlastnit dům v některé z villegiatur na Berounce
se tedy stalo i otázkou národnostní prestiže.
Černošice hrály mezi bouřlivě se rozvíjejícími
osadami kolem Prahy prim a postupem času se
staly téměř architektonickým fenoménem. Čilý
stavební rozmach podél trati a o něco později

na Horce se sice týkal v první řadě soukromých
vil, avšak opomíjeny nebyly ani stavby veřejné,
nebo ty sloužící všem obyvatelům města či jeho
návštěvníkům. Mezi ně je třeba zařadit samotnou budovu železniční stanice v Černošicích,
vystavěnou s půvabným dekorem a zároveň
s fortelností, která byla pro dobu svého vzniku
tak typická. Kolem nádraží pak vznikla celá řada
zajímavě pojatých výletních restaurací a ubytovacích zařízení, která, spolu s obchodní ulicí,
dotvářela kolorit této centrální části města –
hotely Slánka, Kulhavý (dnes Kazín), Monopol
nebo Klán. A navzdory tomu, že zde nevzniklo
klasické náměstí, plnilo toto místo funkci důležitého uzlu, kolem něhož se odehrávalo veškeré
veřejné dění ve městě. O kus dále se navíc nacházel výstavní městský park (na jeho místě se
dnes nachází sice funkční, ale velmi nevzhledný
kolos zimního stadionu), jenž z urbanistického
pohledu plnil úlohu intimního protipólu k rušnému středu města kolem trati. Spolkovým aktivitám pak sloužila i budova Sokola v těsném
sousedství. Takové tedy byly Černošice na bezstarostném počátku dvacátého století i o něco
později, v poněkud pozměněné kulise za časů
funkcionalistické první republiky.
Lze říci, že progresivní vývoj města byl zastaven až druhou světovou válkou a soumrak
Černošic dokonal příchod kruté a buranské
ideologie, která neměla slitování s ničím šarmantním, natož se
symbolem doby plstěných klobouků a lakýrek. Léta vlády jedné
strany měla pro město naprosto
devastující následky, z nichž se
v určitých ohledech nevzpamatovalo doposud. Přirozené
černošické jádro působí i téměř
čtvrtstoletí po obnově demokratických poměrů a městské samosprávy ošuntěle, roztříštěně, nekompaktně. Téměř neregulovaný
stavební rozmach kolem přelomu

milénia nepřinesl centru města nápravu, ale naopak ho zatížil dalšími kontroverzními stavbami,
jako např. dostavbou samoobsluhy nebo zimním
stadionem. O přívětivých veřejných prostranstvích, kde by bylo možno se jen tak zastavit
cestou z vlaku, sednout si a prohodit pár slov
s přáteli, nemůže být ani řeči. Místo toho se pěší
musí prodírat rušnou křižovatkou, mačkat se na
uzounkém chodníčku mezi zábradlím a květináči, projít kolem blikajících jackpotů a ošklivé krabice samoobsluhy. Takto tedy vypadá centrum
kdysi svébytného a prestižního města počátkem
jednadvacátého století.
Po více než sto padesáti letech od příjezdu
prvního vlaku stojí město před milníkem, který
může vytyčit jeho směřování právě tak významně, jako kdysi otevření železnice. Stavba, která
se nyní chystá, totiž ovlivní jeho podobu možná
na dalších sto padesát let. Snad se centrum
města stane opět reprezentativním a pulsujícím
středobodem veřejného dění.
Georgi Bečev, FOTO: archiv autora

z města a okolí

Posezení
u příležitosti
Svátku seniorů
Kdy: středa 1. října od 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
U příležitosti oslavy mezinárodního Svátku
seniorů se letos již po čtvrté uskuteční malé
posezení. Srdečně zveme seniory z města
Černošice, pro které rádi zajistíme dopravu
na oslavu a zpět domů. Čeká nás posezení
u sklenky šumivého vínka a drobné pohoštění, které pro vás připraví naše pečovatelky.
Dobrou náladu pak doplní i živá hudba, se
kterou si jistě rádi zazpíváte.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity sálu je u paní Miškové na telefonu 725 051
326 nejpozději do 25. 9.
Miroslav Strejček, DPS
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Senioři z Černošic strávili letní týden
FOTO: Archiv DPS
v Krkonoších
Pro tento rok zorganizoval odbor Dům s pečovatelskou službou pro seniory týdenní pobyt na
horách. Naším cílem bylo opět Benecko. A opět
jsme byli ubytovaní v rodinném pensionu Holubec, kde pro nás zdarma připravili nemalé pohoštění jako v loňském roce.
Počasí nám přálo, a tak bylo možné uskutečnit několik výletů a zážitkových programů. První
den jsme se vydali na Lufťákovu stezku až ke zřícenině Štěpanického hradu a na večer zavítali
na Večerní safari do Dvora Králového. Další den
jsme zamířili do areálu v Pěnčíně, kde byl připraven vyhlídkový vláček na Černou Studnici se zastávkou v Krásné. Nechyběl ani tradiční výstup
na rozhlednu Žalý, Rovinka a Špindlerův Mlýn.
Posledním výletem byla Pec pod Sněžkou, kde
jsme vyjeli novou lanovkou na Sněžku.

-- Projížďka v historickém kočáře
se proměnila v adrenalinovou jízdu. -Pro seniory byla připravena na pensionu i jiná
zábava. Živá hudba, masáž, grilování, bowling,
opékání buřtů, projížďka v historickém kočáře,
horské káry a večerní karneval.
Závěrem patří poděkování všem seniorům,
kteří vytvořili příjemnou atmosféru po celou dobu
pobytu a také majitelům pensionu Holubec.
Miroslav Strejček, DPS

z města a okolí

Od září opět začínají aktivity pro seniory
v Domě s pečovatelskou službou
Klub důchodců – každé pondělí od 14.00
Chcete si posedět a popovídat si s dalšími seniory při kávě se zákuskem? Přijďte mezi nás.
Setkáte se tu jistě se známými, se kterými si
budete mít co říci. Dozvíte se různé zajímavosti
i o akcích DPS, ČČK a SD, kterých se můžete
zúčastnit. Popřípadě zhlédnout filmový záznam
z předchozích akcí. Příjemnou změnou jsou občasné oslavy narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami sobě. A to je naším přáním - žít
a stárnout aktivně a pohodově.
Kontaktní osoba: Jiřina Pomahačová
telefon: 251 177 539
Vstupné: 10 Kč

Virtuální univerzita 3. věku – od října 1x za
14 dní v úterý od 13.45
Od října začne v Domě s pečovatelskou již
9. semestr virtuální univerzity 3. věku. V zimním
semestru budeme studovat Dějiny oděvní kultury II. Tento kurz volně naváže na předchozí semestr Dějiny oděvní kultury I. V naší druhé části
historických návratů k počátkům oděvní kultury
se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu
decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli
následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce
Ludvíka XIV. Přihlášky a podrobné informace budou od září k dispozici přímo v DPS, případně
na adrese www.dpscernosice.cz.
Kontaktní osoba: Miroslav Strejček
telefon: 725 388 564
Vstupné (semestr) 300 Kč
web: www.e-senior.cz a www.dpscernosice.cz

Nenáročné kondiční cvičení – každé úterý
od 9.30
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky Hany
Fořtové z černošického Sokola se koná každé
úterý od 9.30 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská
1805. Cvičení je nenáročné, není zapotřebí
zvláštních fyzických schopností a dovedností.
Cílem cvičení pro seniory je zvýšení fyzické kondice, posílení ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je tato aktivita seniorů nazývána také
jako kondiční cvičení pro seniory.
Kontaktní osoba: Hana Fořtová
telefon: 725 388 564 (Miroslav Strejček)
Vstupné: zdarma

Německá konverzační dopoledne – každou
středu od 10.00
Setkání se budou konat od září nově každou
středu od 10 hodin pod vedením pana Jandy.
Délku a náplň setkání přizpůsobuje pan Janda

potřebám, přáním a počtu účastníků. Konverzační setkání jsou BEZPLATNÁ. Máte-li zájem
o tuto aktivitu nebo máte-li k ní dotazy, kontaktujte, prosím, přímo pana Jandu.
Kontaktní osoba: pan Janda
telefon: 739 067 809
vstupné: zdarma

Trénování paměti – čtvrtek od 9.30 a od
13.30
Bowling pro seniory – každou druhou středu
v měsíci od 14.40
Každou druhou středu v měsíci se náš tým
z DPS vydá na cestu do Všenor, kde se odehrává po dobu 90 minut turnaj v bowlingu. Po
každé hře následuje posezení v příjemném prostředí místní restaurace.
Odjezd od DPS je každou druhou středu
v měsíci ve 14.40 hodin. Cena včetně dopravy
je 60 Kč.
Kontaktní telefon a rezervace míst každé pondělí před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na
telefonu: 725 923 777 nebo 725 926 776
Termíny her: 10. 9., 8. 10., 12. 11.

Posezení s živou hudbou – každou třetí
středu v měsíci od 14.00
Pro naše klienty, ale i pro seniory z obce je
jednou měsíčně pořádaná kavárna, kde nám
k poslechu a k tanci hraje známé lidové písničky
pan Leoš Holan. Dveře kavárny se otevírají ve
14 hodin a pomalu se zavírají až po 16. hodině.
Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost
objednání kávy nebo čaje u našeho personálu
DPS. Těšíme se na Vás.

VE HŘE HLEDEJ ZÁLIBU, HOLDUJ TANCI, POHYBU … a také trénování paměti.
S přibývajícím věkem potřebuje aktivitu nejen
naše tělo, ale i náš mozek. Je prokázáno,
že svalové i nervové buňky fungují podobně
– aby si udržely svou výkonnost, musíme je
pravidelně používat a přiměřeně zatěžovat.
Kurzy trénování paměti pro seniory vedeme v Domě s pečovatelskou službou již dva
roky. Ti, kdo na ně chodí, vědí, že nejde
o žádné zkoušení vědomostí ani soutěžení,
ale většinou je to velká zábava, při které se
dost zasmějeme a sami sebe občas mile překvapíme tím, co nás napadá.
Od září otevíráme jednak Základní kurz
trénování paměti a jednak Klub trénování
paměti.
Základní kurz je určen začátečníkům, které seznámíme s několika mnemotechnikami,
řekneme si, jak si pamatovat čísla, budeme
pracovat s myšlenkovými mapami, trénovat
koncentraci i kreativitu a mnoho dalšího.
KDE – společenská místnost Domu s pečovatelskou službou na Vráži
KDY – od 25. 9. každý čtvrtek od 9.30 do
11.00 (90 minut)
CENA – 50 Kč za lekci, tj. celkem 500 Kč za
celý kurz, nutno uhradit do 22. 9.
Počet účastníků je omezen na 10-12. V případě zájmu volejte na telefon 604 268 000.
Klub trénování paměti je otevřen pro absolventy předchozích kurzů rovněž ve společenské místnosti DPS, a to každý druhý čtvrtek
od 13.30 do 15.00 počínaje 25. září. Cena
za jednu lekci je 50 Kč a je splatná vždy na
začátku každé lekce.
Na známé i nové tváře se těší

Termíny setkání: 17. 9., 15. 10., 19. 11.

Plavání pro seniory v aquparku Beroun –
každou čtvrtou středu od 13.30
V aquaparku je možné využít 25 m dlouhý bazén, vířivku, páru, masážní lavice a další atrakce. Dvouhodinový pobyt v aquaparku se koná
každou čtvrtou středu v měsíci s odjezdem od
DPS ve 13:30 hod. Dopravu vám zajistíme mikrobusem.
Cena vstupného do bazénu na 120 min. činí
100 Kč.
Kontaktní telefon a rezervace míst každé pondělí před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na
telefonu: 725 923 777 nebo 725 926 776.
Termíny plavání: 24. 9., 22. 10., 26. 11.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
mobil: 725 388 564
www.dpscernosice.cz

Angličtina s jazykovou školou Lingua Nova
Stejně jako v minulých letech připravuje jazyková škola Lingua Nova kurzy angličtiny pro
děti 1. a 2. tříd, které budou probíhat přímo
v budově základní školy. Výuka bude probíhat
2x týdně, vždy 1 vyučovací hodinu. Vyučovací
dny budou stanoveny na začátku září, podle

Tréninky paměti

rozvrhu dětí. Kurzy povede paní učitelka Vaňková, aprobovaný pedagog se specializací na
výuku dětí 1. stupně. Další informace najdete
na www.linguanova.cz.
Milena Vorlíčková
e-mail: info@linguanova.cz, mobil: 608 903 009

Daniela Göttelová a Eva Matějáková,
certifikované trenérky paměti

Nabídka kurzů
krasobruslení
8. 9. 2014 - 18. 12. 2014
Nabízíme výuku bruslení a krasobruslení pro
děti od 4 let i dospělé v následujících termínech:
pondělí
úterý

13.30 -15.00
6.30 - 7.30
13.30 - 15.00
čtvrtek
13.30 - 15.00
pátek
6.30 - 7.30
13.00 -13.50
13.55 -14.45
neděle
7.00-8.00
9.30 -10.30 tělocvična
Výuka probíhá pod odborným dohledem
školených trenérů na ZS Černošice. Podrobnější informace týkající se výběru termínu,
trenérů, výši příspěvku na výuku, o našem
sdružení, naleznete na webových stránkách
www.krasobruslecernosice.cz.
Daria Čiháková za tým trenérek
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Turistický oddíl pro malé školáky
Pro malé děti 6 až 8 let připravujeme od poloviny září 2014 novou aktivitu turistický oddíl. Rádi bychom dětem přiblížili některé sportovní aktivity, na něž
rodičům s dětmi třeba nezbývá tolik času. Budeme se scházet jednou týdně
v tělocvičně (ve čtvrtek odpoledne v Sokolovně), chvilku si povídat o sportovním tématu, pak samozřejmě cvičit, abychom byli na všechno připraveni
a v kondici a budeme hrát všechny možné hry a soutěže.
V září bychom se věnovali cyklistice, v říjnu probírali mapy. V listopadu se
budeme zabývat lezením, navštívili bychom horolezeckou stěnu v Radotíně,
v prosinci bude naším tématem horský trekking – chození po horách. V lednu
a únoru se zaměříme na běžkování a sjezdování, v březnu probereme skial-

pinismus. A od dubna se již soustředíme na letní aktivity - probereme pobyt
a orientaci v přírodě, stanování a vodáctví. Budeme se učit o chování v přírodě
a na horách, o důležitém vybavení, o nebezpečí, které na nás může číhat, o počasí, o turistických značkách atd. Navážeme na tradici Klubu českých turistů
a budeme s nimi spolupracovat.
Občasně plánujeme jeden den o víkendu vyrazit na výpravu a vše nové si
ukázat v praxi. Za hezkého počasí budou i naše pravidelné schůzky probíhat
venku. Těšíme se, že se sejde dobrá parta a užijeme si společně spoustu
zábavy i poznání. Veškeré další informace na www.karatecernosice.cz nebo
na mailu: turisti@karatecernosice.cz.
Těšíme se na vás
Míša Dvořáková, Daria Čiháková

Poděkování tenistům

Keramika pro děti

Tenisový Club Mokropsy chce tímto poděkovat všem závodním hráčům,
kteří velmi úspěšně reprezentovali náš tenisový klub v mistrovských
utkáních Středočeského kraje v roce 2014. Největší poděkování však
patří našim dorostencům, a to J. Kuželovi, L. Tvarůžkovi, F. Kuželovi, T.
Pavlovovi, E. Jalůvkové, K. Tvarůžkové a A. Kadlečkové, kteří postoupili
z II. třídy do třídy I.
Velký dík také patří všem našim trenérům a rodičům, kteří naše děti
trénovali, motivovali a každý víkend jim poskytovali „full servis“.
Děkujeme.

Děti, které chtějí trávit svůj volný čas kreativní tvorbou, se mohou přihlásit do kroužku keramiky ve Vonoklasech. Probíhá v profesionálně
vybaveném ateliéru, a to buď ve středu nebo ve čtvrtek od 16 hodin.
Děti se k nám za 8 minut pohodlně dopraví i autobusem z Černošic,
který má u nás konečnou zastávku.
Po telefonické domluvě si můžete prohlédnout ateliér i práce dětí
z předchozího školního roku. Další informace na tel: 603 228 720,
nebo na emailu: uzlovakaterina@seznam.cz.

Za Tenis Klub Mokropsy, David Korbelář, www.tenisclub-mokropsy.cz

Kateřina Uzlová

inzerce

Olympia Wellness ve Všenorech

od září řada nových kurzů pro děti a nové možnosti
skupinových lekcí
Známé sportovní centrum Olympia Welness ve Všenorech čekají po prázdninách velké změny. Nový nájemce rozšířil centrum o několik zón, například
crossfitovou tělocvičnu či sál bojových sportů. Návštěvníky dále čekají 4 kategorie tréninků a hlavně špičkoví sportovní specialisté, do nichž provozovatel
investoval. Výrazně stoupne i počet kurzů pro děti.

Centrum chce navázat na období své největší slávy

Toto je hlavním cílem nových nájemců Olympia Wellness. Vsadili přitom na
spolupráci s nejlepšími odborníky, sofistikovanou skladbu nabízených programů a na pozitivní dopad cvičení na zdravotní stav klientů.

Nabídka podle současným trendům

Návštěvníci se od září mohou těšit také na některé zbrusu nové tréninkové
zóny s novým vybavením. Jednou z nich je zóna pro cross tréninky. Tento
typ cvičení zažívá v poslední době masivní rozmach, bohužel často chybí dostatečná odbornost při vedení těchto náročných tréninků. Cvičení pak ztrácí
na účinnosti, a může být dokonce nebezpečné. V Olympia Wellness věnovali
výběru trenérů mimořádnou pozornost, zde budete v rukou skutečných profesionálů.
Další novinkou bude sál bojových sportů, kde zájemci mohou navštěvovat
silové kruhové tréninky, extrémní Fight kruhové tréninky i osobní boxerské tréninky. Přímo uprostřed posilovny dále vznikne nová funkční zóna, která bude
věnována funkčním tréninkům v mini skupinkách. Návštěvníky na této ploše
čeká cvičení s Kettlebells, Vipr a Flowin. Zóna s konstrukcí pro TRX zůstane
zachována. Velký sál pak bude nově hostit spoustu nových lekcí rozdělených
podle limitu maximálního počtu cvičících. Osobní trenéři povedou hodiny
s maximální kapacitou do deseti lidí, nebudou jen předcvičovat, ale chodit
mezi klienty, opravovat, pomáhat a nastavovat správné držení těla.

Cvičení pro děti

Další novinkou v Olympia Wellness je výrazné navýšení nabídky cvičení pro
děti. Od září otevíráme tyto nové kurzy pro děti: * Baletní, dramatická
a taneční průprava pro předškolní děti * Základy jógy pro děti * Zdravotně
nápravné cvičení pro matky s dětmi * Jóga a balet pro školní děti * Základy
silového tréninku pro juniory * Základy cvičení na posilovacích strojích pro
juniory. Pokračovat dále budou kurzy: Dětský aerobik, Kick box, Zumba pro
děti i Squashová školička.

Přijďte se podívat i vyzkoušet si novinky
ve sportovním centru Olympia Wellness!
Více na: www.olympiawellness.cz či na našem Facebooku.
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Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
V průběhu prázdninových měsíců neprobíhalo v Sokole pravidelné cvičení jednotlivých
složek. Pouze věrná garda se jednou týdně
scházela ke cvičení v tělocvičně, občas byl
využíván antukový kurs na nohejbal. Avšak
prázdniny skončily. Pravidelné cvičení začíná
od druhého týdne v září.
Rozpis jednotlivých složek zatím ještě ladíme, velkým problémem je nedostatek cvičitelů, kteří by byli ochotni věnovat se ve svém
volném čase zejména mládeži. Dlouhodobým
nedostatkem jsou cvičitelé chlapců. V příloze
uvádíme předběžný rozpis cvičení, ve kterém
možná ještě nastanou drobné změny. Aktuální informace budou zveřejněny na webových
stránkách Sokola.
Libuše Müllerová

ROZVRH CVIČENÍ NA ROK 2013/2014
kdo
kdy
Rodiče a děti 3-4 roky
Čtvrtek
Rodiče a děti 2-3 roky
Úterý
Rodiče a děti 4-5 let
Středa
Gymnastika mladší
Úterý
Gymnastika mladší
Pátek
Gymnastika starší
Úterý
Gymnastika starší
Pátek
Míčové hry (6-8 let)
Pondělí
Žákyně 7-11 let
Středa
Stolní tenis žáci
Pátek
Stolní tenis muži
Úterý
Stolní tenis muži
Pátek
Ženy aerobic
Pondělí
Ženy bodystyling
Čtvrtek
Ženy bodystyling
Neděle
Muži
Čtvrtek
Věrná garda
Pondělí
Věrná garda
Středa
Streetball - dospělí
Středa
Začátek cvičení je v pondělí 8. 9. 2014.

9.30-10.30
10.00-11.00
16.30-17.30
15.30-17.00
15.00-16.30
17.00-19.00
16.30-18.30
16.30-17.30
17.30-19.00
18.30-19.30
19.30-22.30
19.30-22.20
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.00
20.30-22.00
9.00-10.30
9.00-10.00
19.00-20.30

s kým
Naďa Suchá
Dana Zúbková
Jitka Hřebcová,Daria Čiháková
Manka Polanecká
Marta Lžičařová
Marta a Jaroslav Formánkovi
Marta a Jaroslav Formánkovi
Zuzana Pavlovská
Jiřina Dvořáková,Ivana Konečná
Petr Veselý
Petr Zmatlík
Petr Zmatlík
Eva Tobková
Dáša Kučerová
Dana Pánková
Dana Pánková
Manka Polanecká
Hana Fořtová
Janetta Tuháčková

FOTO: autorka

Zimní sezona již odstartovala
Hokejisté SK Černošice zahájili letošní zimní sezonu již poslední prázdninový týden soustředěním mládeže na zimních stadionech ve Strakonicích a Klatovech.
A rovnou jsme navázali tréninky na zimním stadionu v Černošicích.
Provoz ledové plochy pro družstva juniorů a mužů jsme totiž zahájili už
v pátek 29. srpna. Pro ostatní týmy se ledová plocha otevřela 1. září.
A veřejnost nás může navštívit od soboty 27. 9., kdy začnou pravidelná
bruslení pro veřejnost.
Novinky na stadionu
Po neúspěšné žádosti o dotaci na MŠMT na výstavbu šaten pro
mládež a malý cvičební sál jsme se zaměřili na kvalitní údržbu technologického zařízení zimního stadionu. Veřejnost pocítí naši práci
i na zrekonstruovaném prostoru střídaček.
Nábory děti do oddílu hokeje
Oddíl ledního hokeje pořádá od 1. 9. pravidelné nábory dětí do oddílu ledního hokeje. A to vždy v neděli od 8 hodin.
Informace podá Martin Jůzek na telefonu: 602 390 430, veškeré
další informace najdete na našich webových stránkách: www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice Miroslav Slapnička
FOTO: SK Černošice

-- Letní soustředění měli hokejisté
na zimním stadionu ve Strakonicích. --

-- Karatisté o prázdninách trénovali na Šumavě. --

Karate Černošice
Oddíl Karate Černošice otvírá svoji další cvičební sezónu. Přijímáme
nové členy bez ohledu na věk. Od loňského roku trénují i dospělí, a to
v pondělí v podvečer v sále Centra Vráž. Začátečníci trénují v pondělí
od 13.30 v tělocvičně místní sokolovny anebo v pátek od 13 hodin v tělocvičně ZŠ v Mokropsech. Zde vyzvedáváme děti z družiny a případně
vodíme po tréninku zpět.
V červenci jsme připravili a úspěšně absolvovali dvě letní soustředění. Třídenní příměstské bylo určeno menším dětem a proběhlo tradičně
v černošické sokolovně. Děti po celou dobu poctivě trénovaly, hrály různé hry a tvořily. Na závěr si při otevřeném odpoledni pro rodiče, jiné členy rodiny a přátele vyzkoušely, jak to vypadá na opravdických karatistických závodech a odnesly si sladké a plyšové ceny. Na tomto místě bych
ráda poděkovala Janě Kubešové za mateřskou péči o naše nejmenší
svěřence při prvním dni našeho soustředění.
Týdenní soustředění proběhlo již druhým rokem na Šumavském Špičáku přímo na svazích tamějších sjezdovek, rozkvetlých luk a bujných lesů.
K dispozici jsme měli i rozsáhlou tělocvičnu, kde naše mladé karatisty
nešetřili trenéři Petra Peceková, Dan Burda a Ondra Lukeš.
Všechny naše karatisty moc zdravíme a těšíme se na další rok
na tatami…
Za celý tým, Andrea Bergmanová
E-mail: info@karatecernosice.cz
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Včelaři zvou
na výstavu a koncert
ke 100. výročí
Kdy: sobota 20. září
Kde: Výstava - v kulturním sále Centra Vráž,
9.00-18.00
Koncert – v Modlitebně CB, v 19.30
Pravidelné měsíční informace ze života včel
a včelařů tentokrát vystřídá pozvání. Důvod pozvánky je známý již od letošního lednového vydání IL. Pro pořádek tedy zopakujme, že včelařská
organizace se sídlem v Černošicích si v září připomene 100 let své činnosti. Chovatelé včel pro
vás připravují celodenní výstavu v kulturním sále
Centra Vráž.
Zpestřená bude přítomností živých včel, ale
též mravenců, bude náhledem do praktického
života včelaře. Uvidíte základní potřeby a pomůcky pro včelaření, různé typy úlů, historické
předměty, ale i ty v současné době používané
chovateli včel. Budete mít možnost zhlédnout několik krátkých filmů o včelách, nebude chybět ani
živé slovo odborníků. Na výstavě si budete moci
zakoupit almanach, který vydává naše včelařská
organizace právě ke stému výročí své činnosti.
Všichni milovníci přírody najdou v kulturním sále
Centra Vráž zajímavosti z oboru včelařství.
Slavnostní ráz celého dne podtrhne koncert
na počest včelařů a včel. Bude se konat v sále
modlitebny Církve bratrské na Vráži (od 19.30).
Účinkovat budou Barbora Sojková, soprán a Eva
Bublová, varhany. O obou umělkyních můžete
získat informace na jejich webových stránkách
(www.tiburtina-ensemble.com a http://www.
bublova.cz/ ).
Věřím, že obě akce ke 100. výročí založení
spolku včelařů pro Černošice a okolí obohatí kulturní život našeho města. Milí občané z Černošic
a okolních obcí – srdečně vás zveme.
Luděk Sojka

FOTO: Petr Kubín

-- I přes nepřízeň počasí se tradiční Mariánská pouť vydařila. --

Pouť v Černošicích – akce plná zábavy
O víkendu 16.–17. 8. proběhl v Černošicích
další ročník Mariánské pouti. I přes nepříznivé
počasí, které zpočátku kazilo letní atmosféru, se akce díky svému poutavému programu
krásně vydařila a na své si přišli snad úplně
všichni. Děti se zasmály u pohádek a vyřádily
na kolotočích, mládež se pobavila u ohňostroje a historického šermu, maminky (i tatínkové)
se zhlédly v ladných pohybech všemožných
tanečnic, senioři zavzpomínali na časy flašinetů a potulných komediantů, na pódiu se střídali jedni lepší muzikanti než druzí. Když přišel
hlad, honem rychle zase odešel, neboť nabídka domácích čerstvých a kvalitních pochutin byla opravdu široká. A pokud měl někdo
i přes všechny tyto rozmanité vjemy pocit, že
je toho málo, zašel si ke kováři ukout podkovu,

k výtvarnicím pro barvičky na obličej, k řemeslníkům pro košíky, dřevěné výrobky, šperky,
mýdla a další a další, a samozřejmě nechyběla
klasická pouťová perníková srdíčka.
A kromě zábavy se nezapomnělo ani na výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války, kterou jsme si připomněli výstavou organizovanou místní pamětnicí, paní Milenou Křížovou.
Vrcholem pouťového víkendu pak byl emotivní
závěrečný koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie s více než třiceti účinkujícími.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti a úsměvům všech návštěvníků je tedy vidět, že tradiční venkovská událost z dob našich prababiček
má svůj význam i ve třetím miléniu. Těšíme se
na další!
Adéla Červenková

Klub Ferenc Futurista je tu i pro vás
Na místo bývalé prodejny pekárny u nádraží najdete již čtvrtým rokem klub
Ferenc Futurista. Založilo ho pár nadšenců jako zcela neziskovou iniciativu.
Důvodem byla chuť vytvořit ve městě prostor pro setkávání s nepodbízivým
uměním, chuť založit místo, v němž se prolíná lokální a centrální kultura,
místo, které se nevnucuje a zároveň je výrazné. Klub-kavárnu-bistro-malý
sál v jednom, kde se hosté cítí jako doma a zároveň jsou překvapováni.
Jak klub funguje
Ferenc Futurista žije z členských příspěvků. Členové si mohou zvát hosty, spoluvytvářet program, uspořádat bez pronájmu vlastní událost, zajít na
večery pořádané pouze pro členy. A samozřejmě účastnit se všeho, co
Ferenc Futurista nabízí. Neznamená to ale, že tomu, kdo není členem, je
vstup do klubu odepřen: přispěním 20 korun se stává jednodenním členem klubu a může mít tři hosty.
Podle programu bývá klub otevřen zpravidla 8x měsíčně od šesti odpoledne večer do půlnoci, někdy i déle. O sobotách, kdy jsou farmářské
trhy, je klub otevřen od 10 hodin. Program klubu je zveřejňován v okně,
vedle výlohy, ve které se střídají improvizované aranže s konceptuálními
výlohami výtvarníků a umělců. A také na našem Facebooku …. V klubu je
free wi-fi zóna.
Na co sem můžete zajít
Tým klubu vymýšlí a zajišťuje koncerty, poslechové večery, malá divadla,
debaty a přednášky, události pro děti, promítání za účasti tvůrců, výlety,
jednodenní výstavy, veřejná čtení. A také gurmánské večeře, dezert festy,
saunování, dopolední pracovny, oslavy narození a narozenin, tancovačky,
bazary a plavby na lodičkách. Za téměř tři roky zde vystoupili například
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Johana Švarcová, Floex, Vosto5, Mário Bihári, Sousedi, Kurt Gebauer,
Pavel Klusák, Martin Machovec, Ondřej Štindl, Josef Bolf, Jiří Franta,
Mamapapa Banda, Agnes Kutas, Martin Janíček, BeSeppy, Petr Wajsar,
Mutanti hledaj východisko, Kyklos Galaktikos, Federsel & Mäkelä, Martin
Mareček, Alice Nellis, Marek Jícha a mnoho dalších. FF organizuje Dny
otevřených zahrad a podílí se na pořádání Dne architektury.
O dramaturgii a organizaci klubu se starají Maria Cavina, Jana Klimentová, Josefina Klimentová, Eva Bachiri, Jitka Hudcová, Simona Šnajperková,
Petr Kliment, David Böhm a Petr Borkovec. Všichni organizátoři pracují
bez nároku na honorář a ve svém volném čase.
Za klub Ferenc Futurista Maria Cavina
www.futureferenc.cz
FOTO: FF

-- Na programu klubu bývají i různé přednášky a diskuse. --
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Taneční obor ZUŠ přijímá děti i v září
Pokud jste nestihli červnový zápis, tak máte
možnost přihlásit své dítě do tanečního oboru
ZUŠ Černošice ještě do konce září!
Taneční obor nabízí hudebně pohybovou průpravu pro předškolní děti – kurz „Hrajeme si pohybem“ (od 4 let). V základním studiu pak současný tanec vyučovaný podle techniky duncan
a lidový tanec (přípravka pro děti od 5 let). Děti
v rámci tanečního oboru působí od 1. ročníku ve

FOTO: archiv pořadatele

Folklorním souboru Pramínek, který funguje při
tanečním oboru. Pedagožkou tanečního oboru
a zároveň choreografkou a vedoucí Pramínku
je Marcela Látalová, korepetitorkou, hlasovou
a hudební poradkyní je Hana Polívková.
Více informací na www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/ a www.praminekcernosice.cz.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

© Tereza Lochmannová

-- Textaře Michala Bukoviče
si připomeneme i letos. --

BUKIfest
již po páté

Zahajovací koncert festivalu ZUŠky
Kdy: s obota 13. 9., 15.00 – 18.00
a 19.00 – 21.30
Kde: zahrada a sál ZUŠ, Střední ul.
Druhou zářijovou sobotu odstartuje festival
k 60. výročí ZUŠky. Zároveň je rok 2014
oslavou Roku české hudby. Festival bude
probíhat od září až do prosince, vždy druhou
sobotu v měsíci.
Zahájení oslav proběhne na zahradě
a v budově ZUŠ. V odpoledním programu se
můžete těšit na Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, jako hosté vystoupí Smíšený
pěvecký sbor Canto Carso. Oba sbory se
představí s vážnou hudbou např. A. Dvořáka,
ale i s úpravami lidových písní nebo černošskými spirituály. Folklorní soubor Pramínek
si připravil pro tuto příležitost několik pásem
– Písně a tance z Horácka, Hru na řemeslníky, Pásmo chodských dudáckých písní
a Písně od Zlaté koruny. Také zahraje samostatně muzika Pramínku pod vedením Anny
Poulové. Současný tanec tanečního oboru
představí pásmo V trávě. Nebude chybět ani
vstup vokálního a capella tria Black Notes
a vystoupení vybraných hráčů komorní hud-

by. Současně budou probíhat tvůrčí dílny (taneční, hudební, fotografická, výtvarná), kde
se budete moci seznámit s výukou v ZUŠ,
a také se něčemu přiučit.
Ve večerním programu uslyšíte koncert
dua Jana Vonášková-Nováková/housle
a Jana Vavřínková/viola s programem Prolínání. Následovat bude komponovaný pořad tanečního oboru a výtvarného oddělení
FOTO Kresba světlem a pohybem, který propojuje současný tanec a promítání fotografií.
Celý zahajovací koncert zakončí ohňostroj.
V případě nepřízně počasí se jednotlivá
vystoupení přesouvají do kulturního sálu na
Vráži a dílny budou zrušeny. Věříme však, že
nám bude počasí přát a vše proběhne podle
plánu.
Vstupné dobrovolné. Akce je vhodná pro
rodiny s dětmi. Občerstvení zajistí černošické firmy.
Podrobnosti o festivalu najdete na www.
zuscernosice.cz/60/.
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

Koncert Jana Plíhala
Kdy: pátek 19. 9. od 20.00
Kde: k
 lub Ferenc Futurista (Vrážská 324,
u nádraží)
Klub Ferenc Futurista zve na koncert všechny
příznivce písničkáře a hudebního skladatele
Jana Plíhala. Tento hudebník je dlouhodobě
spjat s olomouckým Divadlem na cucky. Jako
autor hudby spolupracoval mj. s Českým rozhlasem Olomouc, Studiem Damúza, Divadlení
florou, Laternou magikou. Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti doprovázel němé filmy

(Cesta na měsíc, Lidé na řece Douro, Tanec
svatého Víta). Je členem momentálně spící německé kapely z Hané Akne auf der Stirn.
Pod názvem Všechno se jednou vrátí uvede písně ze šuplíku a znovuobjevené smyčky v úpravě pro ukulele, delay, looper a nožní
klapátko. V klubu se také odehraje živý pokus
o založení one man bandu. Klub bude otevřen
od 19 hodin.
www.futureferenc.cz
Maria Cavina

Kdy: pátek 5. září v 19.00
Kde: Club Kino
Jubilejní, již pátý ročník festivalu BUKIfest připravili organizátoři jako vzpomínku na černošického rodáka, textaře a producenta Michala Bukoviče. Kromě tradičních účinkujících
Tomáše Pergla se skupinou Eldoradu a Jitky
Vrbové se Standou Chmelíkem vystoupí letos
VINOHRADŠTÍ ŠVIHÁCI s Františkem Havlíčkem a GEORGE & BEATOVENS s Karlem
Kahovcem a Viktorem Sodomou.
Za organizátory Daniel Vojtíšek

Garage Sale
je opět zde
Kdy: neděle 14. září
Kde: po celých Černošicích
Vrata, vrátka a garáže se v našem městě
budou otevírat již poosmé! Mezi zasloužilé
garážníky rádi přivítáme nové účastníky z řad
prodejců i nakupujících. Proštrachejte půdy,
garáže i sklepy a vytáhněte na dvůr či zahradu
to, co už vám doma k ničemu není.
Kromě toho se můžete opět těšit na provizorní „garáž“ v podobě party stanu, který
bude za mírný poplatek majiteli pozemku
k dispozici na louce ve Zvonkové. Primárně
je určen pro zájemce z míst, kde se garage
sale nekoná, ale využít ho pochopitelně mohou i místní, kteří bydlí daleko od „nákupních“
zón, nebo prostě nemají možnost využít míst
před domem.
Pokud se chcete přidat a otevřít svůj prodej,
napište mail na bara@garagesalecernosice.
cz, kde uveďte adresu, orientační body a případně i nějaká lákadla vašeho prodeje. Hlásit
se můžete do 12. 9. 2014. Moc se těšíme!
Bára Veselá, www.garagesalecernosice.cz
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Mirek Kemel vystoupí s hercem Vladimírem Javorským
Kdy: sobota 27. 9. od 20.00
Kde: Club Kino
Mirek Kemel žije dvojím životem karikaturisty a písničkáře. Zpívá své autorské
písně a doprovází se na akordeon. V Černošicích vystoupí za doprovodu své
kapely doplněné o populárního herce Vladimíra Javorského, s nímž natočil své
druhé CD.
Jejich muzika balancuje na pomezí více žánrů od balad přes šanson a blues
až po chytlavé hospodské písničky. Vždy jde především o osobní zpověď autora, který do textů vtěluje své vnímání života a světa v mnoha zjevných i pouze
tušených aspektech. Písničky jsou založené na básnických textech a jednoduché melodii. Dalo by se říci, že Mirek Kemel vychází z podobných kořenů
jako například Vašek Koubek, Jaromír Nohavica, Radůza, Krausberry, Vladimír
Mišík nebo Traband.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Sarah & The Adams
koncert
na Sv. Václava
Kdy: neděle 28. 9. v 20.00
Kde: Club Kino
Sarah & The Adams je kapela kolem zkušené
zpěvačky, pianistky, kytaristky, písničkářky
a ukulele hráčky Šárky Adámkové. Šárka
s kapelou vydala v roce 2011 debutové album
My Place, díky kterému byla často přirovnávána k americké zpěvačce Norah Jones.
Nedávno dokončila svou druhou studiovou
desku, která je zvukově i aranžemi modernější a obohacená o ukulele, do kterého se
Šárka zamilovala a napsala pro něj více než
polovinu materiálu a pouští se i do českých
textů. Stále však v popředí zůstává jasný rukopis a nezaměnitelný projev zpěvačky.
Nový zvuk se kapela chystá přenést i do
živého hraní. Novou desku pokřtila letos
v červnu v pražském Jazz Docku. Od září ji
bude intenzivně koncertně propagovat po
celé republice a v rámci tohoto turné zavítá
i do Černošic. Koncert se uskuteční v rámci
Svatováclavských oslav. Vstup zdarma - jste
srdečně zváni.

Foto: archiv písničkáře

-- Herec Vladimír Javorský a písničkář Mirek Kemel --

Beata Pater Quartet
Kdy: čtvrtek 9. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít jedinečný zážitek v podobě
koncertu americké zpěvačky polského původu Beaty Pater. Je totiž jednou z nejinovativnějších (a zároveň univerzálních) jazzových
vokalistek na současné kalifornské scéně.
A co víc, Beata Pater není ale jen objevně improvizující a velmi dobře scatující zpěvačkou,
ale i aranžérkou a skladatelkou. Její hlas je
proklatě účinný v baladách i rychlejších tempech, charakteristická je schopnost vcítit se
do textu až šansonovým způsobem. Beata je
prostě nepřeslechnutelná. Hlas je v kapele
vždy hlavním nástrojem, jedinečný témbr je
přirovnáván k hlasům zpěvaček jako jsou Diane Schuur a Tania Maria.

Beata Pater se narodila a vyrůstala v Polsku, po odchodu ze země prošla britskou
a japonskou jazzovou scénou, posléze se
rozhodla přesídlit do USA. Aktuální album
„Golden Lady“ (2014) má fantastické recenze
i prodeje. Beata ze San Franciska píše: „Album má teď zajištěnou na čtvrt roku reklamu
v Down Beat Magazine a udělala jsem velký
rozhovor pro Jazz Forum. Mám zájem o účast
v kapelách a hudebních situacích, které jsou
pro mne jedinečné a obohacující. A přesně to
letos čekám od spolupráce s českými a slovenskými muzikanty,“ objasňuje své celoživotní umělecké krédo. Její zpěv tak budou doprovázet Tomáš Jochmann (SK) – piano, Petr
Dvorský – kontrabas a Tomáš Hobzek – bicí.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

Pavel Blaženín
FOTO: archiv zpěvačky

-- Beata Pater je jednou
z nejinovativnějších jazzových vokalistek na současné kalifornské scéně. --

Československo – Masaryk – Hollywood

-- Šárka Adámková --
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Kdy: pátek 10. října ve 20.00
Kde: Club Kino
Retro skupina Hudební Hollywood připravila
zajímavé hudebně-dramatické vystoupení: ČESKOSLOVENSKO – MASARYK – HOLLYWOOD.
Autoři se nechali inspirovat setkáním našeho
prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka s tehdy i u nás známými americkými herci Douglasem
Fairbanksem a Mary Pickford v Lánech, od něhož v roce 2014 uplyne kulatých 88 let.

Program má snově satirické zabarvení, převážně dobová písňová čísla spojují dialogy historických postav, ztvárněné účinkujícími retro
skupiny Hudební Hollywood (Anna Dushkina,
Ludmila Trmalová, Vladimír Franta, Vladimír
Truc, Irina Smolyarova /alternace/, Pavel Blaženín). Přijďte si s námi zavzpomínat na „řvoucí
léta dvacátá“ nazíraná komorním způsobem skrz
skulinu času.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Výstava obrazů Otto Peschky

Jak na svoje dítě

Kdy: 25. 9. – 1. 11., 9.00-19.00
Kde: Národní knihovna
Patříte-li mezi příznivce výtvarného umění, pak vás
může zaujmout výstava životního díla soudobého
romantika Otto Peschky, který je černošickým
občanem. Vernisáž výstavy proběhne 25. září od
16.30 hodin ve výstavní chodbě v přízemí Národní knihovny (vchod z Mariánského náměstí nebo
z Karlovy ulice). Výstavu pořádá Otto Peschka ve
spolupráci s Národní knihovnou ČR Klementinum.

Kdy: 16. 9. od 18.30 a 18. 9. od 16.00
Kde: Školinka Nova, na návsi v Letech
Zveme vás na úvodní přednášky pro rodiče
"Jak na svoje dítě", zaměřené na výchovu
dětí. Navazovat budou pravidelná setkání
rodičovských skupin. Více informací naleznete na www.rozvoj-osobnosti.cz.
Těší se psycholožky
A. Michajluková a M. Kvasničková

Dana Jakešová

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

září
5. 9.
6. 9.
7. 9.
13. 9.
14. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.

BUKIfest – festival jako vzpomínka na černošického rodáka,
textaře Michala Bukoviče
Farmářské trhy – od 10 hodin dílnička pro děti O kozách a kozích sýrech - ze života
farmářky Lucie Čápové z Čapí letky
Koncert pro sportovní halu – Xindl X, Žlutý pes, Jaroslav Uhlíř... a zábava pro děti,
vstup zdarma
Zahajovací koncert festivalu u příležitosti 60. výročí ZUŠ Černošice
Garage Sale
Jan Plíhal – koncert
Farmářské trhy – od 10 hodin divadélko Honza a lesní skřítek - divadlo Cylindr
Výstava ke 100. výročí černošické včelařské organizace
Koncert na počest včelařů – účinkují Barbora Sojková, soprán a Eva Bublová,
varhany
Adriano Trindade z Brazílie a kapela Los Quemados - brazilská noc plná samby
Mirek Kemek, písničkář a Vladimír Javorský, herec – společné vystoupení
Sarah & The Adams – koncert kapely se zpěvačkou a hráčkou na ukulele Šárkou
Adámkovou
Uctění památky občanů Černošic padlým za 1. sv. války

28. 9.-12. 10. Výstava „Češi a Sarajevo 2014“ – u příležitosti 100 let od vypuknutí 1. sv. války
28. 9.
říjen
4. a 18. 10.
5. 10.
9. 10.
10. 10.
10.-11. 10.
17. 10.
22. 10.
31. 10.

Češi a 1. sv. válka – přednáška Zdeňka Bezecného
Farmářské trhy
Den architektury – „Černošice proletářské“ - procházka s architektem Ondřejem
Synkem
Beata Pater Quartet (USA)
ČESKOSLOVENSKO – MASARYK – HOLLYWOOD – hudebně dramatické vystoupení
Volby do obecního zastupitelstva
Echoes of Pink Floyd
Rick Shea
Jiří Schmitzer

19.00, Club Kino
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
14.00, Sport Park Berounka
15.00 – 18.00, 19.00 – 21.30, zahrada a sál ZUŠ
po celých Černošicích
20.00, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324,
u nádraží)
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
9.00-18.00, kulturní sál v Centru Vráž
19.30, Modlitebna Církve Bratrské na Vráži
20.30, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
17.30, u pomníku padlým v Komenského ul.
(naproti kostelu)
vždy so a ne 10.00-17.00, komunitní centrum
MaNa (Komenského ul., naproti kostelu)
18.00, komunitní centrum MaNa (Komenského ul.)
8.00 - 12.00, prostranství u vily Tišnovských
10.15, u vlakové zastávky Černošice-Mokropsy
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
Club Kino
Club Kino

v okolí
září
6. 9.
13. 9.
13. 9.
18. 9.
27. 9.
27.-28. 9.
říjen
4. 10.
4. 10.

Dobřichovická alotria – festival historického šermu
Radotínské burčákobraní – vystoupí Ivan Hlas, ABBA revival a další
Módní festival „návraTY“ – netradiční prezentace módní kolekce studia fashion
s doprovodným programem
Vladimír Merta – koncert folkového zpěváka
3. mníšecké slavnosti piva – přehlídka malých pivovarů, koncert skupiny Nešlapeno, soutěže pro děti i dospělé. Moderuje Zbyněk Merunka.
XVIII. Karlštejnské vinobraní - slavnosti vína s bohatým programem, a to za přítomnosti císaře a krále Karla IV. a jeho dvora. Na louce u řeky se odehraje muzikál Noc
na Karlštejně.
Bezpečný podzim – zábavné odpoledne na dopravním hřišti
Rozpaky zubaře Svatopluka – komedie v podání kladenského divadla V.A.D.

11.00-22.00, zámek Dobřichovice
Náměstí Sv. Petra a Pavla
15.00-20.00, nádvoří zámku Dořichovice
19.00, klubová scéna Kulturního střediska Radotín
od 11.00, předzámčí Zámku v Mníšku pod Brdy
od 10.00, louka za mostem a hrad Karlštejn

13.30-17.00, Radotín
19.00, Klubová scéna Kulturního střediska Radotín

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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Kdy: pátek 26. 9. ve 20.30
Kde: Club Kino
Po pár letech si znovu zahraje v černošickém
Club Kinu Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Filipa Spáleného Los Quemados. Můžeme se těšit na temperamentní samby se směsí groovy, funky a latiny v podání černošského
zpěváka Adriano Trindade z Brazílie, který patří
mezi nejuznávanější interprety moderní samby.
Kapela Los Quemados je složená z vynikajících
sólistů, hraje mimojiné fusion, tedy peprnou

FOTO: archiv zpěváka

Brazilská noc plná Samby s fantastickým
zpěvákem a živou kapelou!
směs jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby,
bopu. V současné době také nahrává CD, a tak
se můžete těšit na novější repertoár i autorské
skladby Adriana.
Více informací naleznete na www.myspace.
com/adrianotrindade a na www.losquemados.
cz. Přijďte se pobavit! Vstupenky na koncert můžete zakoupit v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) za 130 Kč nebo na místě před
koncertem za 150 Kč. Koncert pořádá město
Černošice.
Pavel Blaženín

-- Brazilský zpěvák Adriano Trindade --

Echoes of Pink Floyd není jen obyčejný revival
Kdy: pátek 17. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Je tomu téměř sedm let, co se dalo dohromady několik příznivců hudby světoznámé skupiny Pink Floyd a založili jejich revival
s názvem „Echoes of Pink Floyd“. Již od počátku byla snaha nejít
pouze cestou presentace komerčně známějších skladeb z alb,
vydaných v pozdější době, ale jít i do písní tzv. Barettovského
období. Postupně se čtveřice rozrostla o hráče na další nástroje a vokalistky, čímž se otevřela možnost působivěji zahrát i věci
známé z velkých koncertů Davida Gilmoura, či Rogera Waterse.
Součástí je i projekce doprovodných obrazů. Snahou skupiny
není jít cestou zcela detailního kopírování skladeb, ale spíše svým
způsobem zachovat a přenést na posluchače původní atmosféru
skladeb.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 130 Kč.

FOTO: archiv kapely

-- Kapela se snaží přenést na posluchače původní atmosféru skladeb. --

Festival
historického šermu
Kdy: sobota 6. září od 11.00 do 22.00
Kde: zámek v Dobřichovicích
Již 11. ročník jednoho z největších, ne-li největšího festivalu historického šermu, tance
a divadla v České republice proběhne hned
první zářijový víkend na zámku v Dobřichovicích. Vystoupí zde okolo 25 souborů z celé
republiky.
Vedle již tradičních šermířských a tanečních vystoupení uvidíte i komentované ukázky sportovního šermu v podání špičkových
trenérů manželů Vincencových z oddílu
USK Praha. Samozřejmě nebude chybět
historické tržiště s dětskou lukostřelbou
a malováním na obličej, doplněné dobovým
i méně dobovým občerstvením. V pásmu
hudby pak opět po roce vystoupí Beth A.
Cooper a to s nejen australskými lidovkami. Hostem akce je pak jihomoravská folkrocková skupina Tempus, jejíž tvorba je
inspirována hudební skupinou Blackmore´s Night.
Více informací na http://alotria.webrychle.cz/ či na www.alotrium.cz.
Dana Jakešová
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Pavel Blaženín

Staňte se součástí Mifunu
mnohokrát i v Černošicích, jak na samostatných
Dětský sbor Mifun zahajuje v Černošicích čtvrkoncertech, tak při různých společenských
tou sezónu a znovu otevírá své skupiny všem
událostech jako jsou Adventní trhy nebo Mokrodětem, které rády zpívají. Přihlásit se může každý ve věku od 5–12 let a podle svých schop- peský masopust. Účast na podobných akcích je
nepovinná a je jen na rozhodnutí každého člena
ností si najde místo buď v přípravném, nebo
sboru, zda se na některé bude podílet.
přímo v hlavním sboru. Mifun umožňuje dětem
Pokud vás koncept dětského sboru Mifun
objevovat a rozvíjet jejich hudební talent tvořivě
oslovuje, neváhejte, kontaktujte sbormistra
a nenásilně.
Zkoušky jsou jednou týdně v černošické ZŠ a přijďte se zatím třeba jen nezávazně podívat
na zkoušku.
Komenského 77. Při nich se děti učí nejen zpívat, ale také správně dýchat a vyslovovat, seJiří Polívka, sbormistr
znamují se i s cizími jazyky. To vše zábavnou
mobil: 723 043 985, e-mail: jpolivka@centrum.cz
formou, ale s konkrétními výsledky.
FB: Mifun, škola
Vedle pravidelných zkouFOTO: Mifun
šek sbor pořádá celou řadu
dalších dětských aktivit
a projektů, různých tematických workshopů a soustředění, často ve spolupráci s externími lektory,
profesionálními
zpěváky
a muzikanty. Třeba pro lepší zvládnutí cizích textů zve
na pomoc rodilé mluvčí.
V minulém roce sbor absolvoval koncertní turné po
Německu, ale vystupoval
-- V Mifunu rozvíjí hudební talent dětí tvořivě a nenásilně. --

z města a okolí

Den architektury 2014
Tentokrát v Černošicích,
Mokropsech i Lipencích
Kdy: neděle 5. října od 10.15
Kde: sraz na vlakové zastávce ČernošiceMokropsy

Černošice proletářské – Dolní Mokropsy a Lipence s architektem Ondřejem Synkem. Černošické lázně, lipenecké obydlené autobusy,
život při řece Berounce – architektura ve stínu
slavných sousedů a v záplavovém území.
Na rozdíl od předchozích let se letos budeme věnovat především domům, které stojí ve
stínu slavných sousedů - chatovým koloniím

a lázním, které leží kolem Berounky. Tím navážeme na závěr prvního Dne architektury v roce
2011, který jsme zakončili v kolonii V lavičkách.
Projdeme lázně v Mokropsech a odtud pak do
Lipenců a místních kolonií, kde procházku zakončíme. Procházka by měla trvat 3 až 4 hodiny
a cestou bude možnost se občerstvit.
Ondřej Synek, architekt

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
CIMICKÝ, Jan: Testament hraběnky Tiefenfeldové - brilantní sonda slavného psychiatra
do hloubi lidské mysli a přediva mezilidských
vztahů;
GAVALDA, Anna: Billie – francouzský román,
očima hrdinky Billie poznáváme příběh lásky
dvou puberťáků, zdeptaných a nehezkých káčátek, která se podělí o svá neštěstí a trable, aby
mohla dospět;
HAYDER, Mo: Panenka – anglický thriller odehrávající se v psychiatrické léčebně;
HERMAN, Marek: Najděte si svého marťana
– v knize objevíte svěží pohledy a úvahy z oblasti
psychologie a mezilidských vztahů;
HORÁKOVÁ, Naděžda: Brněnské Židovky –
historický román odehrávající se v Brně ve 14.
století;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Manžel v domě není
pro mě - letní odpočinkové čtení;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Modrý dům –
psychologický román;
KESSLER, Leo: Jízda smrti - román z druhé
světové války;
LANIADO, Nessia: Jak odmalička rozvíjet
inteligenci dětí - autorka knihy pomocí příkladů
a postupů jednání nabízí rodičům rady a zkušenosti, představuje názory odborníků a předkládá
podněty, jak postupně rozvíjet u dětí schopnosti, které jsou pro rozvoj intelektu základní;

MANDAUSOVÁ, Klára: Slunečnice – romantický příběh;
MANKELL, Henning: Bílá lvice – švédský politický thriller;
MAYLE, Peter: Francouzské hodokvasy cestopis, v němž nás autor zavádí do všech
koutů Francie a seznamuje nás s francouzskou
kuchyní;
PAASILINNA, Arto: Živý na vlastním pohřbu
- finský humorný román;
POTTER, Alexandra: Na stejné vlně – román
pro ženy;
Svět v pohybu. Vlaky – kniha nabízí čtenářům
cestu kolem světa v nejrůznějších vlacích jezdících po těch nejzajímavějších trasách, informace o lokomotivách a vlacích ze všech koutů
světa;
STRÁNSKÝ, Jiří: Fejetony;
SZABÓ, Magda: Dveře - intimní autobiografický příběh složitého vztahu spisovatelky a její
hospodyně Emerence, drsné venkovské ženy;
ŠMÍD, Jan: Údolí nejčistších radostí – kniha
uzavírá humorná dobrodružství svérázného Nata
Jessela (Čisté radosti mého života a Návrat čistých radostí), jenž musel nejprve procestovat
Utah, Nevadu i Arizonu a žít na severu Kanady,
než se mohl vrátit do Cedar City.
Knihy pro děti a mládež:
BIERMANN, Franziska: Líný kocour Josef -

knížka pro děti od 5 let, bohatě ilustrovaná autorkou;
BINAR, Ivan: Bořivoj a Blecha Fló - dobrodružný příběh pro děti od 3 let;
BRUNI, Amelia: Veselá farma. Kocour - ilustrovaný příběh o kočkách;
DAVIS, Jim: Garfield krmí zvěř – komiks,
DELGADO, Consuelo: Medvídek panda - leporelo;
DOSKOČILOVÁ, Hana: 2 veselé pohádky;
GIER, Kerstin: Modrá jako safír. Láska nezná čas - fantasy;
KREJČÍ, Vladimíra: Děsné české dějiny. Nebohé čarodějnice;
MACOUREK, Miloš: Všichni sloni v orchestru - výbor z prozaických a básnických textů pro
děti i dospělé;
RYBÁŘOVÁ, Inka: Matýsek a Majdalenka první čtení;
SVITALSKÝ, Richard: 4 detektivní příběhy
Čtyřlístku – komiks.

Otevírací doba v knihovně:

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

inzerce

PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE.
Obklady, dlažby, omítky, štuky, terasy, zamkove dlažby,
ploty, zateplování budov, kamenicke a zahradnické prace.

email: anatolij.z@seznam.cz
mob. 608 051 427

HLEDÁM V ČERNOŠICÍCH
PRONÁJEM MALÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU NEBO BYTU
VHODNÝCH PRO KANCELÁŘ (KONZULTAČNÍ ČINNOST)
Mgr. Alice Pospíšilová
Tel.: 603 838 333, E-mail: alice@all-consulting.cz

SK Černošice - zimní stadion

hledá zdravotníka/ci
na období září- březen
pro dozor při akcích
na zimním stadionu.
Informace: p. Slapnička tel. 603 833 552

Angličtina
konverzace
ráno
dospělí
dlouhodobě
Černošice

i
i
i
i

gramatika
odpoledne
děti _
jednorázově
tel: 608 212 606
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