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10 198 825 Kč
Letošní Nový rok přinesl Černošicím jeden velký milník navíc – veřejná sbírka na podporu sportovní haly překonala cílovou částku 10 milionů korun. Aktuální stav k 15. 1.
2016 činil 10 198 825 Kč.
Sen o sportovní hale se naplňuje. Obyvatelé
Černošic k tomu dokázali výrazně pomoci. Je to
úžasný důkaz síly a sounáležitosti naší komunity,
na který budeme ještě dlouho moci být hrdí.
Připomeňme, že úplně první prostředky do
veřejné sbírky se vybraly na benefičním koncertu
bratří Ebenů v paláci Hybernia v lednu 2014 (za
to děkujeme Luboši Čížkovi). Projekt pak podpořila řada dalších akcí včetně dvou Radiofestů (díky
Honzovi Neumanovi), divadelní pohádky (díky Adéle Červenkové), Hejbni kostrou (Daně Pánkové),
country večera a Černošického plesu (díky Honzovi Farovi), Černošického běhu (díky Daně a Petru Pánkovým a Bětce a Tomáši Kratochvílovým),
předvánoční setkání v základní škole a další.
Na halu přispěli také všichni, kdo si před rokem
koupili benefiční kalendář, který nafotily místní
sportovní spolky (díky za to); jejich fotografie bez
nároku na honorář pořídili V. Dousek a P. Kubín,
grafiku zpracoval M. Strejček.

Panu JUDr. Weinholdovi děkujeme za bezplatné právní poradenství pro výběrové řízení na
stavební firmu, firmám Aquaconsult (M. Vlček)
a HANSA Česko (M. Adamčík) za věcné dary
ve prospěch stavby, J. Neumanovi za web procernosice.cz, logo černošické haly, samolepky,
placky a další, firmě Šiba (J. Barchánkovi) za zapůjčení pódia.
A jdeme do finále…
Obrovský dík patří paní Věře Čáslavské, která
projekt haly podpořila svým jménem a svojí tváří.
Největší podíl na dosažení cílové peněžní částky samozřejmě mají největší dárci – a ty
bych rád vyzdvihl nejvíce. Firma p.k. Solvent
s.r.o. – provozovatel sítě Teta Drogerie, zastoupená panem Martinem Moravcem, poskytla
celkem 2 021 000 Kč, pan Libor Malý částku
1 080 000 Kč, firma PRO.MED.CS (zastoupená
Ivanem Daňkem) přispěla 907 000 Kč. Celkem
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-- Stavba sportovní haly se již blíží do finále. --

zhruba 100 černošických rodin věnovalo dary od
10 do 220 tisíc korun. Seznam všech je uvnitř
čísla. Výraznou měrou přispěla adopce sedadel
v budoucím hledišti haly.
Počítá se ale každá koruna a tisícikoruna.
O vznik haly se zasloužili všichni, kdo ji jakkoliv
podpořili. Přispěli tím nejen k materiální stránce
celého projektu, ale podpořili také myšlenku, která naši komunitu spojila – už víme, že společně
to dáme.
Účet veřejné sbírky je nadále otevřen a všechny dodatečně vybrané prostředky budou použity
na nákup vybavení a sportovního náčiní. Pokračuje dále i program adopce sedadel. Po dokončení
stavby (cca duben/květen) samozřejmě zveřejníme celkové vyúčtování všech nákladů tohoto
projektu.
Dovolte osobní poznámku na závěr: považuji
za svoji velkou čest být součástí, a aktuálně i zvoleným zástupcem komunity, která je schopna tak
úžasných věcí. Děkuji Vám.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
Další informace ke sportovní hale najdete na str. 6.
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REZIDENCE ČERNOŠICE

BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM

1+KK S BALKONEM 2 450 000 Kč
3+KK SE ZAHRADOU 5 990 000 Kč
prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o.

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská

Táborská 2025, Černošice

20 bytů: 1+kk až 4+kk s balkonem nebo zahrádkou

tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz

bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy

www.rezidence-cernosice.cz

podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení

z radnice
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Vybrané významné investice
dokončené v roce 2015
Připravili + foto: Jiří Jiránek, odbor investic,
Ivo Stanček, projektový manažer, Filip Kořínek, starosta

-- Úpravna vody Radotínská ulice: Zrekonstruovaná úpravna vody
umožní plnohodnotné využití vrtů na poli směrem na Radotín, což
přinese větší nezávislost města v zásobování vodou. --

-- Zateplení ZŠ: Nejstarší školní budova
z dvacátých let 20. století dostala novou
fasádu a okna; díky zateplení škola ušetří na
nákladech na topení. --
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-- Trafostanice ČOV:
díky vlastní trafostanici si
budeme moci na burze
vybrat levnějšího dodavatele
elektřiny. --

-- Technické služby: Projekt zkvalitnění nakládání
s velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem
v chatových osadách přinesl pro TS pořízení nového vozidla
Multicar. --

inzerce

LPG® DAY SPA exkluzivně pro Vás v Černošicích
UNIKÁTNÍ FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
LPG LIPOMASSAGE - BODY THERAPY:
ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

LPG ENDERMOLIFT - FACE THERAPY:
+80% PRODUKCE KYSELINY HYALURONOVÉ
+21% ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
+46% TVORBA NOVÉHO ELASTINU
+23% VYHLAZENÍ VRÁSEK

Rozjasňující účinky a detoxikace již po prvním ošetření

již od

390 Kč

za LPG EXPRES
ošetření

Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.kpmedical.cz

z radnice

-- ZUŠ: Regenerací zeleně prošla zahrada Základní umělecké školy. --

-- Zateplení MŠ Karlická: Nová fasáda a výměna oken přispěly ke snížení
energetické náročnosti všech budov školky, a zásadně zlepšily její
vzhled. --

-- Vodojem Kosina: Stále funkční vodní dílo z roku 1925 dodávající vodu
do oblasti Horky se dočkalo generální opravy. --

-- Parkoviště u pláže: Tento projekt zlepšil vzhled a snížil hluk a prašnost
u městské pláže. -3

z radnice

Komunikace
v roce 2015
V roce 2015 byla nejdříve dokončena
rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách
a Ukrajinská, pro které město získalo
dotaci z titulu povodňových škod.
V létě a na podzim byly provedeny rekonstrukce dalších devíti ulic a byl postaven jeden nový úsek chodníku.
Z prostředků města proběhla v roce
2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku.
• Budějovická
• Čapkova
• Jiráskova (část)
• Libušina
• Modřínová
• Mostecká
• Na Drahách
• Na Marsu
• Nad Statkem
• Střední
• Ukrajinská
• + Chodník při II/115 v úseku
Klatovská - Jihlavská

-- Na Drahách: Oprava povodněmi zničené ulice
současně znamenala důležitý krok v celkovém
zkrášlení oblasti kolem fotbalového hřiště, městské pláže, skateparku a bikové dráhy. --

-- Dr. Janského: Nový povrch na páteřní ulici
spojující Černošice s Mokropsy v délce 1,8 km
vč. dešťové kanalizace od železničního přejezdu
k Masopustnímu náměstí --

Granty města
v sociální oblasti
Vzhledem k navýšení finančních prostředků
do programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice v sociální oblasti
(z loňských 30.000 na letošních 50.000
Kč), jsme upravili podmínky pro poskytnutí
dotace. Žadatelem nemusí být jen registrovaná sociální služba, ale lze žádat prostředky i na podporu aktivit seniorů. Aktualizované formuláře najdete na webu města
v sekci Granty, nebo obdržíte na podatelně
městského úřadu v Riegrově ulici. Žádost je
možné podat až do 22. února 2016.
Lenka Kalousková,
radní a předsedkyně Grantového výboru
Adéla Červenková,
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Přispěli jste do veřejné sbírky
(na účet 182-388063349/0800)
a nedostali jste potvrzení
pro daňové účely?
Je to tím, že z výpisu nepoznáme,
kam potvrzení zaslat.
Kontaktujte prosím Jana Ullrichovou:
jana.ullrichova@mestocernosice.cz,
221 982 509, 724 005 980.
Jana Ullrichová, finanční odbor
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-- ČOV: Díky rozšířené a modernizované čističce
vypouštíme odpadní vody z celého města hluboko pod
zákonnými limity. --

-- Na Marsu: Nový asfalt na původním podloží v nejvíce
rozbité ulici v Černošicích --

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad!
Poplatek za komunální odpad je nově 600 Kč za poplatníka.
NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, ZMĚNIT ČÁSTKY TRVALÝCH PŘÍKAZŮ
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti
jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve
znění vyhlášky č. 2/2014 a nově také 2/2015.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na webu
města, najdete zde informace o vzniku a zániku
poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození, apod.
Nejčastějšími poplatky jsou poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen poplatek za odpad) a poplatek
za psa.
Poplatek za odpad
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je NOVĚ
stanovena na 600 Kč za poplatníka (nemovitost)
a kalendářní rok. Termín pro zaplacení je do 31.
března běžného roku, pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou splátkách, termín
pro zaplacení druhé části poplatku je do 30.
září. Číslo účtu ani variabilní symboly platby se
nemění, pro zadané trvalé příkazy změňte prosím částky.
Pokud u Vás došlo ke změně počtu poplatníků, případně chcete provést jakékoli jiné změny
(rozložit poplatek na splátky, atd.) či získat další
informace, kontaktujte nás.
Poplatek za psa
Sazba poplatku za psa je 700 Kč (snížená
200 Kč) za kalendářní rok, za 2. a každého dalšího psa 1.400 Kč (snížená 300 Kč). Termín pro
zaplacení je 31. května běžného roku, pokud
jste si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou

splátkách, termín pro zaplacení druhé části poplatku je do 31. října.
Kontakt: pí. Ovečková, tel: 221 982 518,
e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz.
JAK ZAPLATIT POPLATEK
• převodem na účet města,
• v hotovosti na pokladnách MěÚ (Praha 2 Podskalská 19; Černošice - Riegrova 1209,
Topolská 660 - areál TS) – každý den v úředních hodinách,
• prostřednictvím složenky na poště.
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme, uvádějte správné číslo účtu a správný VS - bylo uvedeno na složenkách zaslaných v roce 2012 a od
té doby se nezměnilo, případně pokud složenku
nemáte k dispozici, údaje je vždy možné zjistit
na finančním odboru – místní poplatky.
Podrobný přehled možných plateb, účtů, termínů a variabilních symbolů je aktuálně uveden
na www.mestocernosice.cz na stránce finančního odboru.
Pokud trváte na platbě složenkou, je možné
si ji vyzvednout na finančním odboru, případně
lze vyplnit formulář složenky na poště. Prosíme
o uvedení správného VS a účtu - viz informace
o platbě na účet.
Městský úřad nabízí možnost informovat poplatníky o blížících se termínech splatnosti jednotlivých poplatků. Rozesílané zprávy budou mít
obecný charakter, konkrétní detaily prosím řešte
na uvedených kontaktech. Informace zveřejňujeme také na webu města.
NÁLEPKY NA POPELNICE PRO ROK
2016 NEJSOU 
Jana Ullrichová

z radnice

Jednou větou...
• Stavební komise i rada města daly kladné
stanovisko k záměru zřízení veterinární kliniky
v přízemí hotelu Kazín.
• Rada města souhlasila s rozšířením městského kamerového systému o 3 kamery (dodá
firma Martin Stejskal) a dále se zakoupením
dvou tabletů, 3 telefonů a 1 projektoru pro práci
městské policie (nákup na alza.cz). Rada města
také schválila nákup licence nového specializovaného softwaru pro další zlepšení práce městské policie.
• Zastupitelé schválili záměr převodu lávky na
Prahu, která přislíbila její brzkou opravu.
• Městská policie připravuje opatření k omezení parkování na některých frekventovaných
ulicích, zejména v celém svažitém úseku Slunečné, kde dochází k nebezpečným dopravním
situacím, a to i kvůli provozu autobusové linky.
Už i současný způsob parkování je v rozporu
s vyhláškou (nezbývá dost místa pro oba směry
dopravy), ale pro zdůraznění by měly být instalovány zákazové značky.
Řekněte nám svůj názor - na http://cernosice.enazor.cz, prosím, zodpovězte 4 otázky
v aktuálních záležitostech – lávka, podjezd
trati, frekvence vlaků a výherní automaty.

• Na nabídku pomoci od města při získání tzv.
kotlíkové dotace na pořízení ekologičtějšího kotle pozitivně reagovalo zatím asi dvacet černošických domácností.
• SBÍRKA NA SPORTOVNÍ HALU PŘESÁHLA
ČÁSTKU 10 MILIONŮ KORUN. DĚKUJEME
VŠEM, KTEŘÍ TENTO KOMUNITNÍ PROJEKT
JAKKOLIV PODPOŘILI A PODPORUJÍ. STAVBA POKRAČUJE, ŠKOLA ZAČÍNÁ PŘIPRAVOVAT NA JARO SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. SPOLEČNĚ TO DÁME!

• Od letoška již na popelnicích nebudou nálepky – na povinnosti svoz odpadu uhradit se nic
nemění.
• Výsledek třetí etapy „velkého třesku“
-32.980,47 Kč; méněpráce (úspory) tentokrát
převýšily vícepráce (dodatečné náklady) a celková fakturace bude o tuto částku nižší, než byl
výsledek soutěže o tuto zakázku. Opravili jsme
celkem 9 ulic a postavili jeden chodník.

• Rada zadala společnosti Sportovní projekty
s.r.o. zakázku za 205.700 Kč vč. DPH na zpracování nové dokumentace atletického oválu,
venkovního hlediště a jeviště (současně letní
třídy), parkové zeleně a dalšího příslušenství na
pozemcích pod školou; připravujeme podání
žádosti o dotaci v rámci evropského programu
iROP.

• 5. ledna začaly hodiny odpočítávat 2 roky,
kdy jsme na městském úřadě již jen v pronájmu
a do kdy musíme provést rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských na novou radnici.

• Na 180 Kč/hod. stouplo nájemné za městský sál v Centru Vráž.

Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

• Termíny zasedání zastupitelstva v příštích měsících: 2. března, 13. dubna, 25. května. Vždy
v Club Kinu, od 19.00, vždy veřejná. Přijďte se
zapojit.

• Projekt rekonstrukce tzv. domečku, vedlejší
stavby u Základní umělecké školy, zpracuje ing.
arch. Ivana Němcová za 314.000 Kč vč. DPH;
objekt byl dříve využíván jako městský byt.
• Projekt nové mateřské školky městu zpracuje
firma rala s.r.o., a to podle studie od ateliéru OV

Pomůžeme vám - kotlíková dotace vyhlášena!
Můžete získat až 127 tisíc Kč (85 % nákladů)!
Využijte tzv. kotlíkové dotace od Středočeského kraje a získejte účinnější a úspornější ekologický kotel - pomůžete sobě, svým blízkým,
okolí i životnímu prostředí obecně. Navíc Vám
město pomůže objednat a zaplatit energetický
posudek či projekt a vyplnit žádost!
V programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
2015–2018“ je k dispozici vyšší částka než v minulých letech – cca půl miliardy korun. Pro podání
žádosti jsou stanoveny tyto lhůty:
•	I. kolo žádostí od 15. ledna 2016 od 8.00 hodin do 15. září 2016 do 16.00 hodin
•	II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8.00 hodin
do 29. prosince 2017 do 14.00 hodin
(Příjem žádostí ale bude uzavřen předčasně, pokud dojde k vyčerpání určených prostředků.)
Podmínky programu, žádost a příručka pro
žadatele jsou na stránkách Středočeského kraje
(www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/
kotle-2015) nebo je lze vyzvednout na Středočeském kraji nebo na Městském úřadě v Černošicích,
Riegrova 1209, kancelář 13a, u paní Košťákové
(tel. 221 982 530, e-mail magdalena.kostakova@
mestocernosice.cz). Zde také můžete požádat

architekti; ten současně získal novou zakázku,
aby zpracoval ještě návrh interiéru a nábytku.

o pomoc s vyplněním žádosti. Dotaci je možné
získat na výměnu kotle na pevná paliva s ručním
podáváním paliva za tepelné čerpadlo, nízkoemisní
kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel, na instalaci soustavy pro přitápění nebo
ohřev teplé vody využitím sluneční energie a na
„mikroenergetická opatření“ ke snížení energetické náročnosti domu.
Výše dotace z max. částky 150 tis. Kč je 70 %
způsobilých nákladů pro kotel spalující pouze uhlí,
75 % pro kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo
plynový kondenzační kotel a 80 % pro kotel pouze
na biomasu nebo tepelné čerpadlo. V případě Černošic je dotace navýšena ještě o 5 %, protože naše
město spadá do oblasti se zhoršeným ovzduším.
K žádosti je nutné přiložit návrh vhodných „mikroenergetických opatření“ zpracovaný energetickým specialistou. Výjimkou jsou případy, kdy dům
již získal nebo požádal o dotaci z programu Nová
zelená úsporám, popř. pokud žadatel doloží Průkazem energetické náročnosti, že budova splňuje
klasifikační třídu C. Veškeré související náklady –
tedy např. na průkaz energetické náročnosti, návrh
mikroopatření či projektovou dokumentaci apod. –
lze rovněž započítat a mít je z dotace proplaceny
(s malou spoluúčastí). Seznam energetických

specialistů se nachází na stránkách ministerstva
průmyslu a obchodu (www.mpo-enex.cz/experti/
ExpertList.aspx) nebo si jej lze vyžádat na úřadě
(viz kontakt výše). Na vyžádání poskytneme výběr
specialistů z okolí Černošic, u nichž jsme ověřili
jejich dostupnost a cenu.
Podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012
vstupují postupně v platnost omezení, která určují, jaké kotle se mohou prodávat (vzhledem
k množstvím emisí). Od 1. ledna 2017 bude
platit povinnost předložit revizi kotle na základě
požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností, jinak může hrozit pokuta až 20 tisíc Kč.
Od r. 2022 už se nebudou smět vůbec používat
kotle 1. a 2. emisní třídy. V prosinci vláda schválila
novelu, podle které bude (po schválení parlamentem) možné v případě podezření na překračování imisních limitů provádět přímé kontroly kotlů
v domácnostech.
Využijte této jedinečné dotační možnosti. První
krok - přijďte co nejdříve na městský úřad, pomůžeme Vám. Pokud o to požádáte, je rada města
připravena projednat poskytnutí individuálního příspěvku na úhradu energetického posudku či projektu – předběžně bylo vyčleněno až 100 tis. Kč
z rezervy rady v rozpočtu města. Zlepšení ovzduší
v našem městě je v zájmu nás všech. Dovolte nám
Vám pomoci.
Magdalena Košťáková
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Sbírka na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů,
bylo k 15. 1. 2016 celkem vybráno/přislíbeno:

10.198.825 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky
na transparentním účtu 182-0388063349/0800
a všech darů, sponzorských příspěvků a programu
adopce sedaček na základě darovacích smluv,
které směřují na investiční účet.
Prostředky nad původní cílovou částkou 10 mil. Kč
budou využity na nákup vnitřního a sportovního vybavení haly.
Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz
(včetně odkazu na transparentní účty).

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům
sportovní haly.

„Společně to dáme!“
Autor projektu: Ateliér Grido, architektura a design, s.r.o.

-- Vizualizace a skutečný stav v lednu 2016 --

FOTO: Petr Kubín
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Do sbírky přispěli:
částkou 2 021 000 Kč vč. DPH: p.k.Solvent s.r.o. (Martin Moravec);
částkou 1 080 000 Kč: Libor Malý;
částkou 907 500 Kč vč. DPH: PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk);
částkou 220 000 Kč: Aspironix s.r.o. (Daniela a Jiří Pavlíčkovi);
částkou 200 000 Kč: 	Jan Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar a Radek Jalůvkovi, Zdeněk Otava;
částkou 150 000 Kč: 	Marek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř), AQUACONSULT,
spol. s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč bez
DPH;
částkou 110 000 Kč: Milena a Jiří Paříkovi;
částkou 100 000 Kč: 	Markéta a Dan Brodovi, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi,
Alžběta a Tomáš Kratochvílovi, Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o.
(Pavel Růžička), Klára Nováková, Kateřina a Robert Nešpůrkovi, Josef
Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Benefit Management s.r.o. (121
tis. vč. DPH), Radim Jasek, Barbara a Jan Žákovi, Štěpán Pírko, Pavel
Švestka, Klenotnictví Dušák, Jitka a Jiří Stržínkovi;
částkou 90 000 Kč: Michal Hon;
částkou 80 000 Kč: Vladimír Hranička;
částkou 75 000 Kč: Alexandr Pavlov, Věra Čáslavská;
částkou 71 800 Kč: Formánkovi;
částkou 70 000 Kč: Martina a Jan Göttelovi;
částkou 67 810 Kč: Jaroslav Dušek;
částkou 58 800 Kč: Petr a Romana Wolfovi;
částkou 55 000 Kč: VeRa-Trans, s.r.o. (Vít Šec, Radek Šmíd);
částkou 50 000 Kč: 	Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice
a Tomáš Uzlovi, Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Marcel Hujo, Milan Pavlík,
HST Hydrosystémy s.r.o. (Petr Hellmich), amotIQ s.r.o.;
částkou 37 000 Kč: Jiří Hanausek;
částkou 33 000 Kč: STARÝ A PARTNER s.r.o. (Hrdinovi);
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: 	Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír Frank, Jurij Zíma, Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi,
Petr Coka, Rudolf Štika, Karel Müller, Luboš Bórik, EKOTECHNIKA spol.
s r.o. (A. a K. Mrázovi), Libuše Müllerová, Angelisovi, PragMed s.r.o. (Karel Bláha), Patrik Jeřábek, Tomáš Chalupský, M. a R. Opravilovi, Markéta a Lukáš Nývltovi, Kovimpex v.o.s. (Jan Kříž), Rudolf Kříž;
částkou 20 000 Kč: 	Vlastimil Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka, Laura Hlavsová, Videris
s.r.o.;
částkou 16 951 Kč: Skauti;
částkou 11 111 Kč: Jaroslav Dufek;
částkou 10 600 Kč: Soukeníkovi;
částkou 10 000 Kč: 	Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi Luna, Václava a Miroslav Jersákovi, Radovan Maťha, Viktor Zborník, Tomáš Berger, Vendula Pechová, Monika Kopřivová, Alena Machovcová,
Zelinkovi;
částkou 7 000 Kč: Martin a Linda Paříkovi;
částkou 6 750 Kč: Kateřina Eliášová;
částkou 6 600 Kč: Šetelík Oliva s.r.o.;
částkou 6 000 Kč: Vladimír Knop;
částkou 5 200 Kč: rodina Bečvarovských;
částkou 5 000 Kč: 	Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Alexandr Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý, Josef a Vladislava Krausovi, Hubert
Poul, Vlasta a Josef Pitrovi, Karel Kacálek, Stecivovi, Lojovi, Martin Slíva,
Hokrovi, Světlana Vlasáková;
částkou 4 644 Kč: Petr Pánek;
částkou 4 300 Kč: SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION LTD., s.r.o.;
částkou 4 000 Kč: Pavel Fojtík, Dufkovi;
částkou 3 600 Kč: Jiří Voves;
částkou 3 220 Kč: Divadlo Akorát Praha;
částkou 3 000 Kč: 	Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi, M. a P. Puldovi, Štikovi, Klára
Pondělíčková, Schmidtovi, Mudrovi;
částkou 2 500 Kč: Budíkovi, Borákovi;
částkou 2 000 Kč: 	Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi, Michaela
Šteigerová, Jiří a Lenka Kalouskovi, Petra Fiurášková, Ludmila Straková,
Radka Charousová, Pavel a Klaudia Dvořákovi, Jan Dragoun, Jan Mudr,
Josef Kraus;
částkou 1 864 Kč: DOS Doubkova obch. Společnost s.r.o.;
částkou 1 500 Kč: 	Dana Pánková, Andrea Bergmanová, Irena Johanovská, Ludmila Svobodová, Stryglovi;
částkou 1 111 Kč: Lucie a Petr Křenkovi, Jan Vobořil;
částkou 1 000 Kč: 	Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav Rozmajzl, Helena Malířová, Petra
Stejskalová, Pavel Potužák, Jan Červený, Šálkovi, Markéta Jechová, Divadelní soubor MARŠLE;
částkou 900 Kč: Jaroslav Pecl;
částkou 500 Kč: 	Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta, R+V Purmannovi, Silvie Motlíková, Chalupníkovi, Monika Kupková.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický ples (Jan Fara) 22 222
+ 9 778 Kč, Prodej kalendářů 2015 49 400 Kč, dobr. vstupné divadlo 5.E - 1 755 Kč, sbírka na
vybavení haly na Radiofestu 14 159 Kč, Černošický běh (Dana Pánková) 20 300 Kč.
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk, Jan a Jana Neumanovi
a další nejmenovaní dárci.
Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní formou, vč. bezplatného poskytnutí služeb. Jejich aktuální přehled Vám přineseme v některém z příštích čísel
Informačního listu. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pozn.: zvýrazněná jména = nové příspěvky

z radnice

Zápis do školky letos opět zjednodušeně
Vážení rodiče,
i v letošním roce proběhne zápis do mateřských
škol zjednodušeně. Rodič (zákonný zástupce)
se nebude muset do školky dostavit dvakrát, ale
pouze jednou, a to při odevzdání přihlášky. I nadále platí, že bude možné přihlásit dítě do dvou či
všech školek zřizovaných městem zároveň.
Žádosti budou od počátku února ke stažení na webových stránkách příslušné školky
(adresy viz tabulka), lze je také vyzvednout
u ředitelky MŠ nebo v podatelně městského úřadu. Pro odevzdání přihlášek byl stanoven
do všech tří MŠ jednotný termín: 19. 4. 2016.
Protože každá školka je samostatným právním
subjektem, je nutné do každé školky odevzdat
samostatnou přihlášku. Pořadí, ve kterém přihlášku odevzdáte, v žádném případě neovlivní šanci
dítěte na přijetí.
Přijímací řízení probíhá podle správního řádu.
Zákonný zástupce se dostaví 19. 4. do školky s vyplněnou a podepsanou přihláškou,
evidenčním listem a vyplněnou výzvou k nahlédnutí do spisu (výzvu je nutno dodat ve
dvou vyhotoveních). Zároveň musí zákonný
zástupce ředitelce předložit svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách
jednotná kritéria, která jsou kromě IL zveřejněna
i na webové stránce města a školek. Rozhodující kritérium je věk dítěte a místo trvalého pobytu
dítěte a jeho rodičů (zákonných zástupců). Větší
šanci na přijetí bude mít dítě, jehož oba rodiče
(zákonní zástupci), pokud sdílí společnou domácnost, budou mít v době zápisu trvalé bydliště
v Černošicích. U dětí, které budou v příštím školním roce patřit mezi předškoláky, se nebude po-
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suzovat trvalé bydliště ani jednoho rodiče (zákonného zástupce), ale pouze dítěte samotného.
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci
ředitelky dané školky. Zákon nepřipouští, aby
se ředitelky všech školek sešly a o přijímání dětí
rozhodovaly společně. Vzhledem k tomu, že
možnost přihlásit dítě do všech mateřských škol
zároveň znamená v praxi administrativní a procesní zátěž přijímacího řízení, apelujeme již teď na
rodiče dětí, které uspějí v přijímacím řízení ve více
školkách, aby po zveřejnění rozhodnutí o přijetí
v co nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky (popř. školek), pro kterou se nerozhodnou, že k nim dítě nenastoupí, a umožnili tak
přijetí dalšího dítěte v pořadí.
Zkušenost z minulých let bohužel ukázala,
že někteří rodiče ještě v září neoznámili školce
skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam.
Blokovali tak místo jinému dítěti. Kapacita školek

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17
Přihlášku musí zákonný zástupce odevzdat osobně. Veškeré potřebné formuláře najdete k vytištění na webu školek, obdržíte je také u ředitelek MŠ nebo v podatelně městského úřadu.
19. dubna s sebou potřebujete:
- vyplněnou přihlášku
- vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře
- 2 x vyplněnou výzvu k nahlédnutí do spisu
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
MATEŘSKÁ ŠKOLA
v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
web: www.mskarlicka.cz
Ředitelka: Alena Janovská
Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
web: www.skolkabarevnyostrov.cz
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová

Termín ODEVZDÁNÍ
úterý 19. dubna 2016

9 – 12

13 – 18

9 – 12

13 - 18

* 10 – 12

16 – 18

* vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské je doba pro odevzdání přihlášek oproti ostatním školkám zkrácena

bude v rámci přijímacího řízení naplněna do výše
100 %.
Předpokládaný počet volných míst pro školní
rok 2016/17 je přibližně 90: v MŠ Topolská cca
14, v MŠ Barevný ostrov cca 40, v MŠ Karlická cca 35. Čísla nejsou definitivní, neboť v tuto
chvíli ještě není přesně znám počet dětí, které dostanou odklad a neodejdou do první třídy. Výše
měsíčního poplatku na školní rok 2016/17 bude
stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na webových stránkách školek do konce
června 2016.
Lenka Kalousková,
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Kritéria přijímání dětí
do MŠ pro školní rok
2016/2017
Ředitelky mateřských školek zřizovaných
městem Černošice vydávají po projednání se
zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání.
Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle
kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I.	Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého
pobytu v Černošicích.
II.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých jsou oba rodiče (zákonní
zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným
zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
III.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých je pouze jeden z rodičů
(zákonných zástupců), pokud oba rodiče
žijí ve společné domácnosti, přihlášen
k trvalému pobytu v Černošicích.
IV.	Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě.
V.	Děti bez trvalého pobytu v obci.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno
samostatně).
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Z 48. jednání Rady města Černošice (14. 12. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• schvaluje záměry pronájmu těchto městských
pozemků v roce 2016, všechny v obci a k.ú. Černošice: 1) část parc. č. 479/1 o výměře 16 m2
(Riegrova - garáž u ČP 228) za nabídkovou cenu
min. 50 Kč/m2/rok, 2) parc. č. 1160 díl B o výměře 549 m2 (Husova) za nabídkovou cenu 40 Kč/
m2/rok, 3) parc. č. 4048 o výměře 22 m2 a parc.
č. 4049/17 o výměře 305 m2, vzniklý na základě
geometrického plánu č. 4242-216/2012 ze dne
12. 12. 2012 z parc. č. 4049/1, (pod Dobřichovickým kopcem) za nabídkovou cenu min. 25 Kč/
m2/rok, 4) parc. č. 4032 o výměře 46 m2 a parc.
č. 4033/2 o výměře 91 m2 (os. Na Klůčku) za nabídkovou cenu min. 25 Kč/m2/rok;
• schvaluje Prohlášení č. CES 561/2015, kterým
Město Černošice uzná vlastnictví České republiky, právo hospodaření Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace (právní nástupce organizace Československé státní dráhy v Praze) k pozemkům parc. č. 6192/59 a 6192/62 v obci
a k.ú. Černošice (u mokropeského nádraží); doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění Prohlášení;
• bere na vědomí informace o potřebě nového
rozvržení sportovního areálu ZŠ Černošice dle
nového rozsahu území; souhlasí s nabídkou společnosti Sportovní projekty spol. s r.o. na přepracování projektové dokumentace za celkovou cenu
170.000 Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku dle
části III. bodu 4 Směrnice města o zadávání veřejných zakázek - přímé oslovení jednoho uchazeče
(zpracovatel původní pd), 2) návrh smlouvy o dílo
č. 582/2015 a její uzavření;
• bere na vědomí informace o došlých nabídkách na zpracování projektové dokumentace
na stavební úpravy a přístavbu objektu č.p. 404
v areálu ZUŠ v Černošicích; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky ing. arch. Ivany Němcové za
celkovou cenu 260.000 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Ing. arch. Ivanou
Němcovou;
• souhlasí s cenovou nabídkou v hodnotě 37.000
Kč od pana Karla Podholy za provedení rozpočtářských prací na rekonstrukci komunikací
v Černošicích;
• schvaluje smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. a městem Černošice č. CES
581/2015; souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na provedení přeložky telekomunikačního
zařízení společnosti CETIN a.s. na pozemku parc.
č. 487/4 v k. ú. Černošice formou odstranění
zděného sloupku s rozvodnicí společnosti CETIN
a.s. a vybudování nového pilířku v místě navrhovaného schodiště u mostu přes Švarcavu v Riegrově
ulici, za předpokládanou cenu 178.196,23 Kč
bez DPH;
• bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě
OP‘ZP č. 19, z které je možné financovat výměnu zdroje tepla v rámci podpory SFŽP pro rok
2016 a o přípravě projektu na výměnu stávajícího
elektrického akumulačního topení v ZŠ Černošice - Komenského za nový tepelný zdroj; souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na
výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci
„Výměna tepelného zdroje ZŠ Černošice - Komenského“ ve formě přímého oslovení 5 projekčních
kanceláří; schvaluje znění zadávací dokumentace
a návrhu smlouvy o dílo;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Klika &
Dvořák s.r.o. zahrnující všechny vícepráce a méněpráce provedené v ulicích Mostecká, Na Marsu, Střední, Čapkova, Modřínová, Nad Statkem,
Libušina a na chodníku podél silnice II/115, které
vznikly v průběhu realizace stavby rekonstrukce
komunikací v Černošicích - III. etapa z důvodu
zjištění skutečného stavu dotčených komunikací
ve výši -32.980,47 Kč bez DPH (- 39.906,40 Kč
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vč. DPH); celková cena díla se tedy změní z původních 10.602.408,82 Kč na 10.569.428,35
Kč; schvaluje návrh smluvního dodatku č.
278/1/2015 k SoD č. 278/2015 ze dne 19. 5.
2015;
souhlasí s prodloužením nájmu bytu v budově
SDH Mokropsy do 31. 12. 2016;
souhlasí se změnou využití části přízemí objektu
hotelu Kazín a s vnitřními stavebními úpravami pro
potřeby zřízením veterinární kliniky;
souhlasí 1) se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu na projektové práce, jejímž předmětem
bude úprava některých již existujících projektových dokumentací pro rekonstrukci místních
komunikací a zhotovení nových projektových dokumentací pro části ulic, kde dosud nebyl projekt
zpracován; 2) s přímým zadáním veřejné zakázky
formou oslovení 3 projekčních kanceláří, a to společnosti AF-CityPlan, s. r. o., PPU, s. r. o. a Ing.
Tomáše Hockeho;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy ELTODO - CITELUM s.r.o. pro vybudování nového kabelového
vedení pro veřejné osvětlení areálu sportovní haly
u ZŠ Černošice - Mokropsy ve výši 27.218 Kč bez
DPH;
schvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ul. Radotínská za minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit tento záměr
prodeje;
neschvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 5839/7 o výměře 198 m2 v obci
k.ú. Černošice v ulici Dr. Janského; doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem nově
vzniklého pozemku; pověřuje odbor investic
a správy majetku k podání podnětu stavebnímu
úřadu k prověření legálnosti oplocení a staveb
provedených na pozemku ve vlastnictví města;
souhlasí s nabídkou manželů V. na koupi části
pozemku parc. č. 3935/20 na základě schváleného záměru Z/09/7/2015 za cenu 501 Kč/m2;
schvaluje Kupní smlouvu č. 569/2015, jejímž
předmětem je prodej pozemků parc. č. 3935/29
o výměře 106 m2 za částku 501 Kč/m2 + DPH
a pozemku parc. č. 3935/30 o výměře 243 m2
za částku 501 Kč/m2 oba v obci a k. ú. Černošice v ulici V Habřinách manželům V.; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit Kupní
smlouvu č. 569/2015;
souhlasí 1) s výjimkou z počtu předložených nabídek dle směrnice č. 5 o veřejných zakázkách bod
5 odst. 5.1, 2) s nabídkou společnosti František
Drož ve veřejné zakázce „Revize protipožárních
zařízení (pravidelná roční kontrola) dle §5 odst. 1
písm. a) zákona č.133/1985 Sb. v objektech ve
vlastnictví města Černošice“ za částku 72.237 Kč
bez DPH; schvaluje smlouvu o dílo č.574/2015
(na dobu 3 let);
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Aquaconsult
s.r.o. na vybudování mělce uložené přípojky tlakové a gravitační kanalizace pro vypouštění odpadní
vody z čerpací stanice a úpravny vody v ul. Radotínské ve výši 42.710 Kč bez DPH;
bere na vědomí informace o dodatečných změnách zjištěných v průběhu stavby vyplývajících
z nutných technologických postupů a zpracované
projektové dokumentace; schvaluje 1) postup při
zadání veřejné zakázky bezprostředně související
se stavbou sportovní haly zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící výstavbu sportovní haly Chládek a Tintěra,
a.s. s žádostí o specifikaci a vyčíslení méněprací
a víceprací zjištěných při provádění stavby, 2) znění výzvy k jednání pro podání nabídky;
souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi městem a RWE GasNet,
s.r.o. (CES 564/2015), týkající se plynové přípojky pro nafukovací halu u ZŠ Mokropsy;
bere na vědomí informace o došlých nabídkách

na zpracování projektové dokumentace na odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B+C
Základní školy v Černošicích; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o. (projektová
dokumentace včetně stavebně technického průzkumu) za celkovou cenu 171.820 Kč bez DPH;
schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 583/2015 a její
uzavření.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem Černošice, a paní
Formanové, pověřené vedením základní školy od
1. 7. 2015;
• nepřijalo usnesení: Rada města Černošice podporuje záměr zpracování studie proveditelnosti
pro akci Protipovodňová ochrana dolní Berounky studie retenční nádrže vzhledem k potřebě ochrany Černošic před povodněmi; bere na vědomí,
že se starosta města připojí v dané věci k souhlasnému stanovisku obcí Region Dolní Berounka;
• bere na vědomí petici proti vedení železničního
koridoru středem obcí dolního Poberouní Praha –
Beroun; konstatuje, že vedení města Černošice
projekt rekonstrukce železniční trati považuje za
potřebný, v souladu s předchozími rozhodnutími
jej podporuje, za podmínky, že investorem budou respektovány požadavky města a současně
zajištěno plnění zákonných limitů ochrany životního prostředí; podporuje nadále společné stanovisko svazku obcí RDB z 25. 6. 2014 žádající
urychlení přípravy přímého železničního propojení
Prahy a Berouna pro rychlostní a nákladní dopravu a bere na vědomí odpověď ministerstva
o probíhající přípravě projektu s předpokládaným
dokončením do roku 2050;
• bere na vědomí žádost SK Černošice o pomoc
v mimořádné situaci a souhlasí s poskytnutím jednorázové mimořádné podpory ve výši 400 tis. Kč
z rezervy rady jako příspěvek na nákup elektrické
rolby pro zajištění provozu zimního stadionu; ´
• bere na vědomí zápis z 8. zasedání komise pro
vzhled města a životní prostředí ze dne 2. 11.
2015;
• bere na vědomí rezignaci Mgr. Slávky Kopačkové na funkci člena Komise pro vzhled města a životní prostředí k 1. 12. 2015.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice schvaluje 1) změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice,
s účinností od 1. 1. 2016 ruší úsek zkušebních komisařů na správním odboru, s účinností od 1. 1. 2016
zřizuje oddělení zkušebních komisařů na správním
odboru, s účinností od 1. 1. 2016 převedení kompetencí z úseku zkušebních komisařů do oddělení
zkušebních komisařů; 2) nový Organizační řád Městského úřadu s účinností od 1. 1. 2016; 3) celkový
počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Černošice k 1. 1. 2016 na 239.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu s panem R. K. o poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč; se společností
amotIQ s. r. o. o poskytnutí daru ve výši 50.000
Kč; s p. L. N. o poskytnutí daru ve výši 25.000
Kč, všechny na podporu výstavby nové sportovní
haly;
• schvaluje darovací smlouvu s Ing. P. K., který
daruje částku 8.410 Kč na pořízení vyprošťovacího nářadí PARATECH-Hooligan 91,4 cm se standardními čelistmi pro SDH Černošice (evidenční
číslo smlouvy 570/2015);
• schvaluje text Smlouvy o dílo na úklid objektu
v Radotínské ulici č.p. 1128, Černošice.

z radnice
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí s přijetím věcného daru MŠ Karlická
v celkové výši 27.994,07 Kč dle žádosti ředitelky
školy;
• souhlasí s přijetím věcných darů MŠ Barevný ostrov, příspěvkovou organizaci (1 ks interaktivní tabule, 1 ks notebooku) dle žádosti ředitelky školy;
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence MŠ
Karlická ve výši 41.039 Kč dle žádosti ředitelky
školy;
• souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 2.800 Kč
dle žádosti ředitelky ZUŠ, jejíž vymáhání by bylo
ekonomicky nevýhodné;
• souhlasí 1) s čerpáním fondu investic ve výši
142.850 Kč na generální opravu koncertního
křídla dle žádosti ředitelky ZUŠ, 2) s přesunem
finančních prostředků v rámci rozpočtu školy ve
výši 185 tis. Kč na posílení mzdových prostředků;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 141.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice vydává souhlas s tím,
aby orgán pomoci v hmotné nouzi považoval pana
V. F. za osobu užívající za účelem bydlení ubytovací
zařízení hotel Kazín; souhlasí se zněním souhlasu
podle § 33 zákona o pomoci v hmotné nouzi; bere
na vědomí zápis z 9. zasedání sociální komise dne
30. 11. 2015.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
ve výši 168.311 Kč z celkových výdajů ve výši
177.170 Kč z rozpočtu Středočeského kraje
a Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS, Podpora obnovy výzbroje
a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů číslo 6886/KHT/2015;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Analýza rizik kontaminovaného území - bývalá skládka tuhých komunálních odpadů
U Dubu v Černošicích“; souhlasí s vyhlášením
zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• souhlasí s objednávkou systémové podpory
produktu ArcGIS na rok 2016 od firmy ARCDATA Praha, s.r.o., IČ: 14889749 za celkovou cenu
21.000 Kč bez DPH (25.410 Kč s DPH);
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených
nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nákupem 3 ks Windows Server 2012 R2
Standard 2 Proc GOV Lic. a 10 ks Windows 10
Prof. GOV Lic. od SoftwareONE Czech Republic s.r.o., IČ: 24207519, a to za celkovou cenu
99.560 Kč bez DPH (120.467,60 Kč s DPH);
• souhlasí s uzavřením smlouvy č. 573/2015 se
spol. Gepro s. r. o. na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-ČERNOŠICE na rok 2016 v ceně 151.200
Kč bez DPH (182.952 Kč s DPH);
• souhlasí s ročním prodloužením licencí antivirového systému Symantec protection suite Enterprise
edition, tj. s nákupem od společnosti Netfox s. r. o.
na základě výběrového řízení GEM G15/111563
za 75.963,80 Kč s DPH (62.780,00 Kč bez
DPH);
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených
nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s rozšířením městského kamerového systému
o 3 kamery v lokalitách - 2x nádraží Mokropsy
a 1x Centrum Vráž za celkovou předpokládanou
cenu 85.000 Kč bez DPH (102.850 Kč s DPH)
od dodavatele Martin Stejskal, IČ: 66258936;
• souhlasí s nákupem 1 ks barevné A3 MF a 3 ks

čb A4 MF, a to na základě výsledků výběrového
řízení G15/112476, tj. nákupem od DIGITAL COPIERS s.r.o., IČ: 25722581, za 62.370 Kč bez
DPH (75.467,70 Kč vč. DPH);
• souhlasí na základě nabídky s nákupem vybavení pro městskou policii (2 ks tablet, 3 ks telefon,
1 ks projektor) od Alza.cz a.s., IČ:27082440 za
46.575,66 Kč bez DPH (56.357 Kč s DPH).

Odbor technických služeb
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku dle
části třetí čl.4, odst.4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek, rozpočtové opatření č. 140; souhlasí
1) se seštěpkováním dřevní hmoty provedeným firmou Almea s.r.o., IČ 27223701 za 38.400 Kč bez
DPH, 2) s prodejem dřevní hmoty firmě Almea s.r.o.,
IČ 27223701 za 39.500 Kč bez DPH.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zápis z jednání redakční rady
konané dne 11. listopadu 2015;
• rozhoduje o přidělení dotace ve výši 15.000 Kč
Městu Dobřichovice na akci Královský průvod konané ve dnech 6. a 7. června 2015, a to za účelem organizace té části akce, která se odehrává
na území Černošic; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Městu Dobřichovice na akci Královský průvod 2015;
• souhlasí s nákupem 180 ks knihy s názvem „Černošice“ od nakladatelství Pražské Benátky s.r.o za
cenu 320 Kč/kus; schvaluje rozpočtové opatření č. 142;
• bere na vědomí odpis dvou pohledávek v celkové výši 3.150 Kč za inzerci v Informačním listu
v roce 2012;
• souhlasí se zvýšením hodinové sazby u dlouhodobých pronájmů městského sálu na 180 Kč za
hodinu od 1. 1. 2016 z důvodu lepšího pokrytí
provozních nákladů (platí pro nově podepsané
smlouvy);
• schvaluje text Smlouvy o úhradě nákladů na provoz zabezpečovacího zařízení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Komenského ulici.

Útvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí
Středočeského kraje v roce 2015 ve výši 26.281 Kč
poskytnuté Středočeským krajem.

Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup 14 ks mobilních telefonů pro
OSPOD z GEM G14/111999; souhlasí s nákupem dle VŘ GEM G14/111999 - mobilní telefony
(14 ks) - od vítězné společnosti (od C SYSTEM CZ
a.s. IČO: 27675645, Otakara Ševčíka 840/10,
63600 Brno) v celkové ceně 46.256 Kč bez DPH
(55.969,76 Kč s DPH);
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) pro nákup skartovacího stroje Ideal 4002
v řezu 6 mm pro OSPOD; rozhoduje o výjimce
z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou za
cenu 39.930 Kč s DPH od firmy KAMIL KRISTEN
BRZÁK - kancelářská technika IČ: 11206080;
• schvaluje nákup 5 ks laminovacích strojů tovární značky 5021 T pro správní odbor v GEM
G15/112449; souhlasí nákupem 5 ks laminovacích strojů 5021T pro správní odbor - od vítězné
společnosti (od ISC Communication Czech a.s.
IČO: 26315521) v celkové ceně 101.850 Kč bez
DPH (123.238,50 Kč s DPH);
• schvaluje 1) postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek), 2) návrh kupní smlouvy; rozhoduje
o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s cenovou
nabídkou firmy Profil Nábytek a.s. IČ: 48202118,
v hodnotě 85.083 Kč bez DPH;
• schvaluje 1) smlouvu o zajištění finančního leasingu na dobu 18 měsíců pro osobní automobil
Škoda Rapid prostřednictvím společnosti ALD
Automotive s.r.o, 2) smlouvu o zajištění finančního
leasingu na dobu 18 měsíců pro osobní automobil
Škoda Fabia prostřednictvím společnosti ALD Automotive s.r.o, 3) smlouvu o prodeji vozidla Škoda
Octavia Combi pro AB Auto Brejla s.r.o.
Odbor územního plánování
Rada města Černošice schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městem Černošice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze o uplatnění certifikované metodiky.

Odbor obecní živnostenský úřad
Rada města Černošice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výkon činnosti Jednotného kontaktního místa.
Městská policie
Rada města Černošice schvaluje předloženou licenční smlouvu na produkt MP Manager od společnosti FT Technologies a.s., Olomouc, pro potřeby
zajištění činnosti MP Černošice.
Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č. 584/2015 s p.
Janem Pospíšilem o poskytnutí daru ve výši
100.000 Kč na podporu výstavby nové sportovní
haly;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce (CES č.
576/2015) pozemků parc. č. 5125/1, 5126/25,
5129/35, 5129/36 a 5253/2 v obci a k.ú. Černošice pro výstavbu kanalizačního řadu;
• bere na vědomí potřebnost provedení dodatečných prací spočívajících v opravě balkónů na
budově B+C ZŠ Černošice; schvaluje výjimku
dle části třetí, bodu 4 směrnice města o zadávání
veřejných zakázek - přímé oslovení jedné firmy;
souhlasí s cenovou nabídkou BUILDING- LT s.r.o.
za 81.162,62 Kč bez DPH;
• souhlasí s výrobou mapy města v celkovém nákladu 7000 ks od Map Design s.r.o za 47.000 Kč
bez DPH; schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu
předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek);
• souhlasí s pronájmy na školní rok 2015/2016
předloženými ZŠ Černošice;
• schvaluje 1) postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek), 2) rozpočtové opatření č. 144; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek
dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
1) s cenovou nabídkou firmy Zdeněk Altynski,
IČ:70136238 na nákup 6 pódiových odposlechů
a příslušných zesilovačů a digitálního Stage Boxu
v hodnotě 244.380 včetně DPH, 2) s cenovou
nabídkou firmy WD Lux, IČ: 64945031 v hodnotě
70.000 Kč včetně DPH na nákup 8 ks nových led
reflektorů a jejich instalaci včetně servisu stávajícího systému osvětlení pódia v Club Kinu;
• souhlasí s uzavřením MŠ Barevný ostrov v termínu 23. 12., 28.12. - 31. 12. 2016 z důvodu nezájmu o využití služeb MŠ ze strany rodičů v době
zimních prázdnin;
• bere na vědomí informace o vyhlášeném novém
kole výzvy MŠMT Programu 133 310 na rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol;
souhlasí s podáním aktualizované a doplněné
projektové žádosti na výstavbu nové MŠ v Husově
ulici v Černošicích; prohlašuje, že má město Černošice zajištěny finanční prostředky na spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových
nákladů projektu „Nová mateřská škola v Husově
ulici v Černošicích“.
9

z radnice

Z 49. jednání Rady města Černošice (11. 1. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí žádost pana P. N. o umístění
dvou reklamních směrových cedulí o velikosti
do 0,6 m ve vzdálenosti 500 m od provozovny na soukromých pozemcích s reklamou na
restauraci Grill § Fish Mokropsy Mlejn, a to na
opěrné zdi pozemku č. parc. 5794/2 (roh Dr.
Janského a Rumunské) a na oplocení fotbalového hřiště na křižovatce ulic Na Drahách a Ke
Hřišti; souhlasí s umístěním jedné reklamní
(směrové) tabule na oplocení městského pozemku parc. č. 5792 v ulici Slunečná (statek
Mokropsy) upozorňující na provozovnu restaurace Grill § Fish Mokropsy Mlejn v ulici U Mlýna,
která je v souladu s nařízením města Černošice
č. 1/2013; nesouhlasí s umístěním reklamní
(směrové) tabule na sloupu u parkoviště u městské pláže v ulici Dr. Janského upozorňující na
provozovnu restaurace Grill § Fish Mokropsy
Mlejn v ulici U Mlýna;
• souhlasí s nabídkou pana A. J. na pronájem
pozemků města parc. č. 4032 a 4033/2
(os. Na Klůčku), oba v obci a k.ú. Černošice,
o celkové výměře 137 m2 za cenu 25 Kč/m2/
rok; schvaluje 1) nájemní smlouvu č. CES
588/2015 na pozemky města parc. č. 4032
a 4033/2 o celkové výměře 137 m2, oba v obci
a k.ú. Černošice, a to na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 12. 2016 za cenu 25 Kč/
m2/rok, 2) záměr prodeje pozemků města parc.
č. 4032 a 4033/2 (os. Na Klůčku) v obci a k.ú.
Černošice za cenu min. 500 Kč/m2;
• souhlasí s nabídkou paní M. B. na pronájem
pozemků města parc. č. 4048 o výměře 22 m2
a 4049/17 o výměře 305 m2 (pod Dobřichovickým mostem), oba v obci a k.ú. Černošice, za
cenu 25 Kč/m2/rok; nesouhlasí se sjednáním
doby nájmu na dobu určitou minimálně 10 let či
na dobu neurčitou; schvaluje nájemní smlouvu
č. CES 587/2015;
• souhlasí s nabídkou paní H. Č. na pronájem
části pozemku města parc. č. 479/1 (ul. Riegrova) o výměře 16 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu 50 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní
smlouvu č. CES 586/2015, a to na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 12. 2016 za
cenu 50 Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou pana A. M. na pronájem
pozemku parc. č. 1160 díl B o výměře 549 m2
v obci a k.ú. Černošice (ul. Husova); schvaluje
nájemní smlouvu č. CES 590/2015 na dobu
určitou od podpisu smlouvy do 31. 12. 2016 za
40 Kč/m2/rok splatnou ve čtyřech splátkách;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 15 (CES
7/2016) ke smlouvě o dodávce vody ze dne
1. 1. 2001 se společností Pražské vodovody
a kanalizace, a.s., kterým se stanoví cena vody
pro rok 2016;
• souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru (CES 8/2016) v domě
č. p. 259 v Karlštejnské ulici s Polysoft, s.r.o.;
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách
(CES 9/2016) dlužné částky 13.560 Kč pro
č.p. 947;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o odebírání
odpadních vod přivážených fekálními vozy do
ČOV Černošice (CES č. 4/2016) s p. Pavlem
Radou;
• souhlasí s cenovou nabídkou ing. Tomáše
Melichara za provádění dohledu nad probíhají-
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cím zkušebním provozem rekonstruované ČOV
v částce 5.000 Kč bez DPH měsíčně, a to po
dobu jeho provozu, max. v délce 12 měsíců;
souhlasí s uzavřením smlouvy (CES č.
559/2015) o sdružených službách dodávky
elektřiny pro ČOV na rok 2016;
bere na vědomí informace o vyhlášeném dotačním programu MŠMT č. 133510 na podporu
materiálně technické základny sportu; souhlasí
s podáním projektové žádosti na výstavbu nového sportovního areálu v Černošicích na MŠMT
ČR; prohlašuje, že má město Černošice zajištěny finanční prostředky na spolufinancování
projektu v minimální výši 50 % z celkových nákladů projektu „Sportovní areál Černošice“;
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 2750/1 o výměře cca 40 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ulici K Lesíku za minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit záměr
prodeje;
souhlasí s nabídkou manželů V. na koupi
části pozemku parc. č. 3935/20 na základě
schváleného záměru Z/09/7/2015 za cenu
501 Kč/m2; ruší usnesení Rady města číslo
R/48/18/2015 ze dne 14. 12. 2015; schvaluje Kupní smlouvu č. 569/2015; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit Kupní
smlouvu č. 569/2015;
souhlasí s cenovou nabídkou Mgr. Štěpána
Hellicha, DiS ve výši 23.064,50 Kč (není plátce DPH) za provedení kontroly nabídek a návrhu nejvhodnějšího osvětlení sportovní haly;
bere na vědomí 1) informace o vyhlášení dotační výzvy č. 15 Ministerstva pro místní rozvoj
ČR z Integrovaného regionálního operačního
programu na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání, 2) informace o cenových nabídkách napřímo oslovených projekčních kanceláří na zhotovení projektové dokumentace ve
dvou stupních - pro sloučené územní a stavební
řízení a pro provedení stavby; souhlasí 1) s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace
na projekt „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ na MMR ČR v rámci IROP výzvy č. 15,
2) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
ra15 architektonická projekční a konzultační
kancelář (rala s.r.o. a atelier15 s.r.o.) na zpracování projektové dokumentace pro sloučené
územní a stavební řízení na tuto akci za celkovou cenu 435.000 Kč bez DPH, 3) s výběrem
nejvhodnější nabídky od společnosti ra15 architektonická projekční a konzultační kancelář (rala
s.r.o. a atelier15 s.r.o.) na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ za
celkovou cenu 535.500 Kč bez DPH, která se
bude realizovat v případě přijetí dotace na realizaci akce ze zdrojů MMR ČR (IROP) či zdrojů
MŠMT ČR; schvaluje 1) výjimku dle části III.
bodu 5 Směrnice města o zadávání veřejných
zakázek - přímé oslovení minimálně 3 dodavatelů k předložení nabídek, 2) návrh smlouvy
o dílo č. 17/2016 a její uzavření mezi městem
Černošice a společností ra15 architektonická
projekční a konzultační kancelář, 3) návrh příkazní smlouvy č. 18/2016 na výkon autorského
dozoru autora architektonické studie nad vybraným zpracovatelem projektové dokumentace
ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení
na tuto akci za celkovou cenu 120.000 Kč bez

DPH a její uzavření mezi městem Černošice
a společností ov architekti, s.r.o;
• souhlasí se zahájením podlimitního otevřeného zadávacího řízení na stavební práce pro
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikací v Černošicích - IV. etapa“; schvaluje 1)
znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy
o dílo na tuto akci, 2) výzvu k předložení cenové
nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP
v rámci zakázky malého rozsahu.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva
města;
• bere na vědomí dopisy adresované radě města Černošice panem J.P.; souhlasí s textem
odpovědi na dopisy pana J.P.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice jmenuje PhDr. Vladislavu Kůželovou vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice
s účinností od 1. 2. 2016.
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí s přijetím účelového finančního daru
ve výši 25.000 Kč pro ZUŠ na nákup stage
piana;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č. 218/2015 mezi
městem a společností AQUACONSULT s. r. o.,
zastoupenou p. Zdeňkem Vlčkem o poskytnutí
peněžního daru ve výši 100.000 Kč a o poskytnutí věcného daru (materiál + provedené práce
na přeložce hydrantu ve Školní ulici);
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a společností KOVIMPEX v. o. s., zastoupenou
p. Janem Křížem, o poskytnutí daru 25.000 Kč
na podporu výstavby nové sportovní haly;
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace 400.000 Kč na nákup elektrické rolby
za celkovou cenu 3.567.290 Kč mezi městem
a SK Černošice, z.s. (č. 1/2016);
• konstatuje, že s ohledem na neposkytnutí
součinnosti nedošlo k uzavření smlouvy na
zhotovení Návrhu 1. změny regulačního plánu
pro lokalitu Javorová po vyhodnocení výsledku
zadávacího řízení v roce 2011 s vítězem zadávacího řízení; souhlasí s výjimkou z Vnitřního
předpisu č. 5 a s předložením jediné nabídky
na zhotovení Návrhu 1. změny regulačního
plánu pro lokalitu Javorová; schvaluje 1) výběr dodavatele Návrhu 1. změny regulačního
plánu pro lokalitu Javorová - společnost United
Architect Studio s. r.o. za cenu 90.000 Kč, 2)
Smlouvy o dílo mezi městem a United Architect
Studio s.r.o;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 599/2015
mezi městem a p. M. O. o poskytnutí daru ve
výši 25.000 Kč na podporu výstavby sportovní
haly.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice ukládá úseku sociální
pomoci odpovědět Centru pro zdravotně postižené
a seniory Stč. kraje, o.p.s., které žádá o finanční

z radnice
příspěvek na provoz, v odpovědi odkázat na grantové řízení pro rok 2016; bere na vědomí zápis z 10.
zasedání sociální komise dne 22. 12. 2015.
Útvar interního auditu
Rada města Černošice:
• schvaluje objednávku benchmarkingových
služeb na rok 2016 u Vzdělávacího centra pro
veřejnou správu ČR, o. p. s., Vítkova 10/241,
186 00 Praha 8, za cenu 39.930 s DPH;
• souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního
předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“
dle bodu 4.1 při nákupu rozpínacího adaptéru
a nůžek k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení Lukas, 2) s nákupem rozpínacího adaptéru
a nůžek k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení Lukas od firmy Nordstahl, s.r.o. za nabídnutou cenu 189.486 Kč včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Odbor technických služeb
Rada města Černošice:
• schvaluje výjimku dle části třetí čl. 4 odst.
4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek;
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Kámen
Zbraslav, a.s., IČ 01820460 na celoroční odběr kameniva z lomu Zbraslav;
• bere na vědomí informaci OTS a JSDH o vystavování jednotlivých objednávek na motorovou naftu firmě G7, IČ 63145880 do doby
výběru dodavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;
• bere na vědomí informaci o opravě a oplechování střechy kolumbária na hřbitově v Černošicích panem Karlem Holubem, IČ 40628990
za celkovou cenu 30.000 Kč vč. DPH.
Městská policie
Rada města Černošice schvaluje plán prevence kriminality ve městě Černošice pro rok 2016
až 2018.

Úsek projektového řízení
a komunikace
Rada města Černošice:
• schvaluje podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu středočeského kraje - sociální oblast, na realizaci projektu „Aktivizační program
pro seniory v Černošicích 2016“ a závazek podílet se na spolufinancování této akce;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Krajská podpora pořízení nové CAS
v rámci Fondu zábrany škod“ z Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS.
Body dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č. 16/2016 mezi
městem a manželi S. o poskytnutí daru ve výši
50.000 Kč na podporu výstavby nové sportovní haly;
• bere na vědomí posouzení pana Ing. Richarda Poula k výběru dodavatele revizí elektrické
instalace a spotřebičů; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti JIŘÍ MAJER
- ELEKTRO, IČ: 123 72 285 ve veřejné zakázce „Revize elektrických zařízení a hromosvodů
dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN
62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“ za částku 620.000 Kč bez DPH; schvaluje smlouvu o dílo č. 575/2015;
• souhlasí se změnou programu pro poskytnutí
dotace z rozpočtu města Černošice v sociální
oblasti pro rok 2016; doporučuje 1) zastupitelstvu města změnit bod I. odst.1 usnesení č.
Z/10/3/2015 v části týkající se poskytnutí dotace v oblasti sociální, 2) zastupitelstvu města
schválit Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice k zajištění služby v sociální oblasti pro rok 2016;

• bere na vědomí žádost spol. D.N.A. s.r.o.
o zábor veřejného prostranství pro parkování
a umístění filmové techniky v ulicích Libušina,
Topolská, Ukrajinská, Sadová a Kazínská z důvodu natáčení seriálu ve dnech 20. 1. a 22.
1.2016; souhlasí 1) se záborem 350 m2 veřejného prostranství v ulici Libušina dne 20. 1.
2016 za poplatek 3.500 Kč, 2) se záborem
140 m2 veřejného prostranství v ulici Topolská
dne 20. 1. 2016 za poplatek 1.400 Kč, 3) se
záborem 50 m2 veřejného prostranství v ulici
Ukrajinská dne 20. 1. 2016 za poplatek 500
Kč, 4) se záborem 475 m2 veřejného prostranství v ulici Sadová dne 22. 1. 2016 za poplatek
4.750 Kč, 5) se záborem 120 m2 veřejného
prostranství v ulici Kazínská dne 22. 1. 2016 za
poplatek 1.200 Kč s podmínkou udělení souhlasu se zábory dle bodu 1 -5 je zachování průjezdu jedním jízdním pruhem; konstatuje, že
podmínkou města je uvedení města Černošice
v titulcích seriálu a činnost musí být v souladu
s vyhláškou o veřejném pořádku;
• bere na vědomí žádost spol. Constantin entertainment CZ s.r.o. o zábor veřejného prostranství pro parkování a umístění filmové techniky
v ulici Libušina a V Dubině z důvodu natáčení
seriálu ve dnech 25. 1. 2016 a 27. 1. 2016;
souhlasí 1) se záborem 255 m2 veřejného prostranství v ulici Libušina dne 25. 1. 2016 a 27.
1. 2016 za poplatek 5.100 Kč za podmínky,
že bude vždy zachován průjezd jedním jízdním
pruhem, 2) se záborem 80 m2 veřejného prostranství v ulici V Dubině dne 25. 1. 2016 a 27.
1. 2016 za poplatek 1.600 Kč za podmínky,
že bude vždy zachován průjezd jedním jízdním
pruhem; konstatuje, že podmínkou města je
uvedení města Černošice v titulcích seriálu
a činnost musí být v souladu s vyhláškou o veřejném pořádku.

Z 10. zasedání Zastupitelstva města Černošice (9. 12. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze
dne 22. 2. 2013 mezi městem a MUDr. H. N.;
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu města Černošice panem J. P. (vyjádření
k zasedání zastupitelstva města dne 22. 10.
2015 k bodu „Plánovací smlouva o podmínkách
výstavby v lokalitě Na Vysoké v Černošicích“);
schvaluje text odpovědi na zaslaný dopis;
• schvaluje 1) znění podmínek, žádostí a smlouvy pro poskytnutí grantu, a to ve všech třech
oblastech (pro práci s mládeží, kultura, sociální) grantového programu Města Černošice
pro rok 2016, 2) výši grantové podpory v oblasti kultury na 360.000 Kč, pro práci s mládeží na 590.000 Kč a v sociální oblasti na
50.000 Kč;
• souhlasí, aby se město Černošice stalo členem spolku samospráv Otevřená města, z. s.,
a schvaluje jeho stanovy;
• schvaluje 1) rozpočet města na rok 2016 jako
schodkový; schodek rozpočtu je kryt zůstatky
na bankovních účtech a prostředky z uzavřené
úvěrové smlouvy, 2) příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2016;
• pověřuje starostu města schvalováním rozpočtových změn v kompetenci zastupitelstva města
v období od posledního zasedání zastupitelstva
do konce příslušného kalendářního roku;

• schvaluje navýšení příspěvku MŠ Topolská
518, příspěvkové organizaci, na rok 2015
o 224.672 Kč na dorovnání platů dle žádosti
ředitelky školy;
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2012 o místních poplatcích;
• mění bod III. odst. 2. usnesení č. Z/06/8/2015
ze dne 17. 6. 2015 tak, že termín pro předložení návrhu kupní smlouvy dle bodu I. zastupitelstvu města je 30. 9. 2016; ukládá starostovi
připravit a předložit ke schválení zastupitelstvu
kupní smlouvu na koupi pozemku se společností QST Invest s.r.o;
• schvaluje bezúplatný převod vybudovaných
úseků vodovodního a kanalizačního řadu o délce cca 43 m na pozemku parc. č. 5342 v osadě Pod Hladkou skalou do majetku města;
• schvaluje bezúplatný převod vybudovaných
úseků vodovodního a kanalizačního řadu o
délce cca 28 m na pozemku parc. č. 5363/2
v Kubánské ulici do vlastnictví města;
• schvaluje uzavření plánovací smlouvy o podmínkách výstavby veřejné infrastruktury v souvislosti se stavbou areálu pro sport a rekreaci
v lokalitě Na Výsluní v Černošicích (CES č.
541/2015);
• ruší své usnesení č.Z/37/4/2014 o přejmenování části ulice Javorové;

• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
4119/11 o výměře 328 m2 v obci a k. ú. Černošice (ul. Třebotovská) do vlastnictví města
Černošice;
• schvaluje kupní smlouvu č. CES č.507/2015,
kterou dojde k prodeji pozemku města parc.
č. 4052/1 v obci a k. ú. Černošice (os. Na
Klůčku);
• schvaluje Souhlasné prohlášení č. CES
500/2015, ve kterém Město Černošice uznává vlastnictví manželů R. k pozemku parc.
č. 4709/3 v obci a k. ú. Černošice (ul. Zd.
Lhoty);
• schvaluje Souhlasné prohlášení č. CES
501/2015, ve kterém Město Černošice
uznává vlastnictví paní Z. S. k pozemku parc.
č. 1588/12 v obci a k. ú. Černošice (ul.
V Olšinách).
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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AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
JARO 2016

Důležitá
telefonní čísla

12. 3. od 8.00 – 12.00

Tísňové linky
112
158
155
150
156

n

Tísňová volání - centrální číslo
Policie
Záchranná služba
Hasiči - centrální číslo
Městská policie - centrální číslo MP

Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha U Vávrů) n
n U Mašitů (Jičínská) n Mokropsy (Šeříková) n

19. 3. od 8.00 – 12.00
n

26. 3. od 8.00 – 12.00

606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

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

2. 4. od 8.00 – 12.00

Technické a havarijní služby

n

840 850 860

 oruchy dodávky elektřiny
P
(ČEZ Distribuce)
602 324 785 	Poruchy vodovody a kanalizace (Aquaconsult)
1239		
Poruchy plyn (RWE)
800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení (Eltodo)

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

9. 4. od 8.00 – 12.00
n

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

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).

724 126 770 zprávy o závadách a nedostatcích ve městě (také na mail:
problem@mestocernosice.cz)

Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.

Z městské
policie
Dopravní úprava na Slunečné
Městská policie Černošice v posledních
několika týdnech obdržela stížnosti na parkující vozidla v ulici Slunečná v Černošicích. Jedná se zejména o svažitou část od
křižovatky s ulicí Na Ladech, až po kamenný most. V tomto úseku jsou zaparkovaná
osobní motorová vozidla tak, že řidiči jedoucí
z kopce dolů jsou nuceni najet do protisměru, přičemž tímto manévrem ohrožují jak sami
sebe, tak ostatní účastníky silničního provozu. Nehledě na skutečnost, že touto ulicí
je vedena i autobusová doprava. Osobně
jsem byl přítomen situaci, kdy proti autobusu, který projížděl právě tímto úsekem, na
němž ležel poprašek sněhu, vyjelo osobní
vozidlo a jen díky duchapřítomnosti obou řidičů nedošlo ke srážce. Autobus totiž neměl

žádnou možnost se protijedoucímu vozidlu
vyhnout.
Právě na základě přijatých stížností bylo přistoupeno v tomto inkriminovaném místě k dopravní úpravě, která bude zakazovat zastavení
vozidel po obou stranách této pozemní komunikace. V nejbližším možném termínu tak dojde
k osazení komunikace příslušným dopravním
značením, o které již město požádalo.
Na druhou stranu rozumíme i potřebě občanů, kteří v této části města bydlí, že potřebují ke své nemovitosti vozidlem zajet. V případě, že je možné využít vlastní pozemek,
prosím o to, abyste tak učinili. V případě, že
tato možnost u nemovitosti není, zohlední
strážníci nutné zastavení např. při vystupování či nastupování osob, případně vyložení
či naložení nákladu a nebudou takové nutné
zastavení sankcionovat. V případě, že by šlo
o klasické parkování, tak se pravděpodobně
uložení pokuty nevyhneme.
Proto si dovoluji tímto článkem na problém
předem upozornit a varovat tak řidiče před
chystanou dopravní úpravou.

Vítání občánků

Krádeže v živnostenských provozovnách
V prvním týdnu letošního roku zaznamenala Městská policie Černošice několik
vloupání do živnostenských provozoven,
která se stala napříč celým spravovaným územím, a to zejména v Dobřichovicích. Došlo
i k vloupání např. do černošické restaurace
Aquarius.
Městská policie na tyto případy reagovala
zvýšenou kontrolou osob a vozidel, zejména
v noční době a brzkých ranních hodinách.
Došlo i k posílení noční hlídkové služby, avšak
bez pomoci vás občanů se v žádném případě
neobejdeme. Proto si Vás dovoluji touto cestou opětovně požádat o spolupráci, abychom
mohli tomuto protiprávnímu jednání účinným
způsobem čelit a viníky poslat tam, kam
patří.
V případě jakéhokoliv podezření na podobné protiprávní jednání prosím co nejdříve
zavolejte policii na tel. 158 nebo přímo městskou policii na tel. 606 707 156.
Gregor Dušička,
vedoucí MP Černošice
FOTO: Martina Řehořová

Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme
držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem.
Další vítání občánků plánujeme na 27. května 2016 od 16 hodin v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
-- Vítání občánků je příjemnou tradicí. -12

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

z radnice

Pravidelný svoz
bioodpadu opět
od března
Od 2. března 2016
až do 14. prosince 2016 probíhá
opět každou středu
svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně
označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně
využít i sběrného místa v OTS,
Topolská 660, Černošice, a to:
pondělí a středa 7.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00
Bližší informace na telefonním čísle:
251 641 183.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru TS

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).

Černošice v informační válce proti Rusku
Dovolte příspěvek, který trochu přesahuje rámec našich obvyklých černošických starostí.
Respekt 5. 1. 2016:
„Generál Sergun byl jedním z architektů alternativní či nelineární války, kterou vede Moskva
proti některým zemím EU a evidentně i proti
České republice. Je to válka, v níž se Kreml
snaží prostřednictvím masivní propagandy
v médiích a hlavně na sítích zmanipulovat
veřejné mínění. Velkými finančními projekty
ovlivňuje ekonomiku a daně, ale intenzívním
zpochybňováním demokratických principů
i politiku zemí, o nichž si Kreml myslí, že by
měly patřit do sféry jeho vlivu.“
Michal Kubal, Česká Televize, 2. 1. 2016:
„Ten tlak je enormní. Zdá se, že se někdo cíleně snaží vyhledávat sebemenší chyby, které Česká televize udělala, a vystupuje zcela
v souladu s doktrínou ruské propagandy,
která říká - nemusíte věřit Kremlu, ale byli bychom rádi, kdybyste nevěřili vůbec nikomu,“
říká Kubal. Cílem je podle něj zásadně zpochybnit klíčová média v dané zemi, „aby lidé
začali být více zmateni, než třeba jsou“.

Jsme opravdu ve válce s Ruskem, jak se
píše v titulku mého článku?
Když jsme v listopadu 2014 vyvěsili na černošickém úřadě ukrajinskou vlajku a vydali
k tomu tiskovou zprávu, ve které jsme podpořili
Ukrajinu a distancovali jsme se od proruských
aktivit českého prezidenta, sesypala se na nás
záplava nenávistných emailů, textových zpráv
a dokonce jsem měl několik agresivních telefonátů od neznámých lidí. Došlo mi, že když jsme
vyslali do veřejného prostoru materiál v přímém
rozporu s ruskou propagandou, aktivně šířenou
na našem území, postavili jsme se tím přímo
proti oficiální ruské vládní politice. Vlastně dost
vysoká hra…
Možná někteří z nás zapochybovali, zda jsme
to měli zapotřebí. Teprve poznání, že stejnému
tlaku je v České republice vystaveno mnoho
dalších lidí a organizací, dodalo našemu konání
zpětně na důležitosti. Opravdu máme zapotřebí
se tomu veřejně postavit. Nejde o nic méně než
náš politický systém a kvalitu naší společnosti
a veřejného života.
Podobnému tlaku byla vystavena i pražská
firma, která pouze zveřejnila výsledky výzkumu

veřejného mínění, které pro Rusko nevyšly příznivě. Známý z vedení firmy mi k tomu později
napsal: „Člověk často dá přednost svému klidu
a nechuti dostávat hnusné maily a telefonáty.
Prostě se nechá zastrašit a to asi je ten problém
a o to jim jde.“ Jinými slovy, příště už se Rusku
ve svých projektech jeho firma asi bude vyhýbat.
Ano, o to jim šlo.
Ruská propaganda je velmi aktivní v sociálních sítích a využívá i citlivých témat jako je migrační uprchlická krize. Pozorný čtenář si všimne,
že většina hrůzu nahánějících „zpráv“ pochází
z podivných proruských serverů, které se vyrojily v posledních dvou letech. Existenci masivní
ruské propagandy a informační války potvrzují
i tajné služby a vedení Evropské unie. Důsledky
mohou být dalekosáhlé – pokud lidé znejistí a ve
volbách se přikloní k těm, kdo nabízejí zdánlivě
snadná a potřebná řešení silné ruky jako v Maďarsku či Polsku.
O důvod víc o těchto věcech mluvit, zveřejňovat je, vědět, že v tom nikdo není sám. Nenechme se zastrašit. Nenechme si vnutit strach
a nenávist.
Filip Kořínek
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Prostě to tam nasyp
Na argument, že poplatek za odpad by se neměl zvyšovat, protože Černošice zatěžují obyvatele vysokou daní z nemovitosti již dost a jsou
s koeficientem 5 pro stanovení výše této daně
v ČR spíš výjimkou, jsme na prosincovém zasedání zastupitelstva dostali od starosty odpověď, že odpad je jiná kapitola rozpočtu a že daň
z nemovitosti je na tzv. velký třesk.
Tato argumentace ukazuje, jak se vedení
města vzdaluje obyvatelům, z jejichž kapes se
utrácí – že daň z nemovitosti bude jen na nové
stavby, si přeci koalice určila sama. Vedení
města by mělo odpovědně zvážit, kolik peněz
je slušné od obyvatel vybírat, a s nimi vyjít.
Nejde ale jen o peníze.
Ve věci odpadu by aktivity radnice měly smě-

ANO To jim nedarujeme!
Vzhledem k tomu, že jsem na prosincovém zasedání zastupitelstva navrhoval odložit rozhodování
o darování lávky Praze, rád bych uvedl proč.
Především lávka patří Černošicím a vždy
patřila. Která strana jí více používá, nehraje ve
vlastnictví žádnou roli. Ano, lávka je v žalostném
stavu, ale to je především naše ostuda. Kdyby
se do lávky pravidelně investovalo, ostatně jako
do každé jiné komunikace, tak by k tomuto stavu
nikdy nedošlo. Vymlouvat se na nejasný vlastnický vztah je alibismus, nebo záměr jak se zbavit břemene. Město se mohlo k lávce přihlásit již
v minulosti, tak jako to činí dnes, se záměrem ji
následně darovat.
Z mého pohledu se jedná o stavbu s geniální konstrukcí ověřenou časem a především
o jednu z nejvýznamnějších komunikací v obci.
Přežila veškeré povodně, mnoho let bez investic
a svou výškou, kdy nosné prvky tvoří zábradlí,
nijak nenarušuje ráz okolní krajiny.
Až se mě někdo zeptá, kde bych vzal peníze
na její opravu, odpovím jednoznačně - z „velkého třesku”. Lávka je určitě potřebnější komunikace než např. ul. Budějovická. Dočasnou

Tisková oprava
V minulém vydání Informačního listu jsme zveřejnili
anketu mezi zastupiteli na téma hazardu, resp. výherních automatů a videoloterijních termínálů v Černošicích. Zastupitelé v ní představovali svoje názory
na tuto problematiku, zda hazard omezit či nikoliv.
V anketě došlo k tiskové chybě. Část příspěvku
zastupitele Petra Ullricha (TOP 09) se chybně dostala za příspěvek zastupitele Michala Strejčka (Volba
pro město) a de facto tak s ním splynula.
Správné znění příspěvků obou zastupitelů je
toto:
Michal Strejček, Volba pro město: Tzv. "výherní automaty" jsou nastaveny tak, aby jediným
skutečným výhercem byl jejich majitel. To, že se
o svůj zisk následně podělí s městem (v případě našeho města se na rok 2016 jedná o částku 900.000
Kč) nepovažuji za dostatečný důvod, proč bychom
měli participovat na "hře", kde ve skutečnosti nejde
o nic jiného, než oškubat hráče pomocí přesného
matematického výpočtu. Můžeme se do krve hádat
o výši daně z nemovitosti, ale pořád je to férovější
získávání finančních prostředků, než plnění městské
pokladny legalizovaným okrádáním spoluobčanů.
Proto jsem pro regulaci hazardních her vyhlášením
plošného zákazu výherních automatů a VLT na území města Černošice.
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řovat spíše ke snížení jeho množství. Vedení
města na dané téma diskuzi vůbec neiniciovalo, jen rozhodlo a poslalo poplatníkům strohou
sms: „Od 1. 1. 2016 je navysen poplatek za
svoz odpadu na 600 Kc/osobu/rok“.
Tento krok však může vést k nižší disciplíně
při třídění odpadu a tím k nárůstu jeho celkové
produkce – a k následnému dalšímu zvyšování
poplatku. Nebylo by vhodnější se třeba pokusit občanům vysvětlit, že město může ušetřit
už jen tím, že se odpad bude svážet jen 2x do
měsíce?
Ve věci snižování nákladů na odpad si dovolím doporučit konferenci Institutu cirkulární
ekonomiky „odpad zdrojem“, více zde http://
incien.org/odpad-zdrojem-2016/.
Jakub Špetlák
zastupitel Trojlístek

opravou lávky si vytvoříme čas na přípravu její
případné rozsáhlé rekonstrukce.
Realizace nové lávky pod taktovkou pražského magistrátu má svá rizika. Především o architektonickém návrhu bude rozhodovat Praha.
Povodí bude jistě trvat na odstranění středového pilíře a zvýšení nivelety. Tím se zásadně
změní vzhled konstrukce lávky, který pak nutně
povede do výšky (viz Radotín, Dobřichovice).
Do toho všeho vstoupí dnes obávaný termín
„bezpečnost” s tím, že lávka bude muset být
pojízdná pro potřeby záchranných sborů v době
povodně.
Má to ale jeden háček, darováním Praze se
nám výrazně sníží rozhodovací pravomoc, jak
s lávkou naložit. Krátkodobá investiční úspora
se nám může vrátit výstavbou lávky (mostu), na
jejímž návrhu se nebudeme podílet. Opačný
postup v obdobném případu vidím u nádražní
budovy, kdy SŽDC ji chtělo odstranit s tím, že
je v havarijním stavu a k ničemu. Po obsáhlé
diskuzi jsme rozhodli, že si ji opravíme za své
a podle sebe.
A to by mělo platit také u lávky!
Přemysl Mališ (Článek byl sepsán
před lednovým zastupitelstvem)

Petr Ullrich, TOP 09: Na otázku, zda hrací automaty v Černošicích zachovat či nikoli mám jasnou
odpověď - zachovat. Teď důvody, které mě k tomuto
rozhodnutí vedou. Poplatek za tyto automaty je příjmem obce, a to celkem ve slušné výši, ročně je to
necelý 1 mil. Kč. A oproti tomu náklady na řešení
konfliktů souvisejících s hraním jsou oproti příjmu
zanedbatelné. Myslím si dále, že trestná činnost ve
spojení s hracími automaty v obci také není nijak vysoká. Tak proč rovnou zakazovat? Je to soukromé
podnikání jako každé jiné. Pro začátek by asi stačilo omezení provozní doby těchto heren, aby nebyly
otevřeny non-stop.
Pokud automaty zakážeme plošně, tak se stane
co? Ti, co budou vlastnit automaty, je budou chtít
provozovat, ale vyhláška jim to neumožní. Hráči
budou chtít hrát. Čili je tady jasná poptávka po této
službě. Tak co společně udělají? S největší pravděpodobností (jako v jiných městech, které vyhlášku
přijaly) si založí „klub hraní“ a každý, kdo tam bude
chtít hrát, se stane členem. Výsledkem bude, že se
automaty dostanou do soukromých objektů a nebude nad nimi žádná kontrola. Čili se vlastně nestane
nic, pouze obec nebude mít nad „černou hernou“
žádnou kontrolu a tím pádem ani příjem.
Redakce IL

Názory zastupitelů
Hurá, teď už všichni víme,
co jsme jenom tušili
– lávka je naše!
Diskuze na prosincovém zastupitelstvu ohledně lávky nebyla vzrušená a ani se nezformovaly
„dva tábory“, jak píše starosta v lednovém IL.
To, že část opozičních zastupitelů vyjádřila svůj
vztah k lávce ve věcné i emocionální rovině, je
pro mě důkazem jejich správného přístupu ke
správě městského majetku.
Rozhodnutí bylo odloženo, protože i koaliční
zastupitelé uznali, že usnesení není dobře připravené a že neobsahuje podmínky, za kterých
by se dalo o darování lávky Praze uvažovat.
Už skoro 5 let mi je záhadou, proč je lávka
tak vytrvale zanedbávána. Povídání o tom, že
nebylo jasné, komu lávka patří, nebudu raději komentovat. Proč nyní, když Praha uvažuje
o převzetí lávky do svého majetku (cituji: „hlavní
město Praha (HMP) převezme od městské části Černošice darem lávku spojující Černošice
a Lipence“), je najednou jasné, že je naše?
S darováním lávky Praze nesouhlasím. Hlavním důvodem je, že Praha, resp. odbor správy
majetku magistrátu k ní nikdy nebude mít takový vztah, jako mají obyvatelé Černošic. Pro Prahu bude lávka položkou na seznamu majetku,
a když s ní bude problém, tak ji prostě zavře,
zbourá nebo třeba postaví novou, ale náš vliv
bude o řády menší než nyní.
Spravovat městský majetek tím, že se ho
zbavíme, považuji za nepřijatelné. Správa
a údržba majetku města je jednou z hlavních
odpovědností jeho vedení – zbavíme se snad
nově postavených staveb, až zjistíme, že jejich
údržba je nad naše síly, a odůvodníme to tím,
že musíme investovat jinde?
Z podkladů pro lednové zasedání zastupitelstva je zřejmé, že darovací smlouva neobsahuje
žádné ujednání o tom, že Praha lávku v dohledné době opraví. Jedná se o prostý převod.
Důvody, kterými vedení města záměr odůvodňuje, chápu. Rád bych, aby bralo v potaz i důvody těch, kteří s darováním lávky
nesouhlasí.
Jestli vládnoucí koalice Věcí černošických,
TOP 09 a Nezávislých chce lávku Praze darovat, pak na ni apeluji, aby podmínky převodu
vlastnictví k lávce obsahovaly závazek její bezodkladné opravy a pro případ, že ho Praha nedodrží, možnost od smlouvy odstoupit.
Prosté usnesení „dáme lávku Praze“ považuji za unáhlené a domnívám se, že je v našich
silách celý problém vyřešit lépe. Existují různé
programy a dotace, například program regionálních investic ITI (http://www.iprpraha.cz/
clanek/1470/integrovane-uzemni-investiceverejne-projednavani) pro Prahu a Středočeský
kraj, který je určen právě na podobné „přeshraniční“ projekty, by stál za prověření. A lze uvažovat i o aktivní nabídce mnoha občanů, kteří
mají k lávce vztah, uspořádat veřejnou sbírku
a i na samotné opravě lávky participovat.
Nelíbí se mi z Černošic dělat město, které
je finančně vyčerpané do té míry, že se nemůže starat o lávku, která spojuje dvě jeho části,
jež k sobě, sice ne „na papíře“, ale odjakživa
patří.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

z města a okolí

z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Kollárova ul. a okolí – jak to mělo být a jak to bude
V r. 2009 bylo v regulačním plánu určeno okolí Kollárovy ul. jako parková a rekreační oblast.
Zároveň se zde měly vybudovat dvě sportoviště pro krátkodobou rekreaci spádového okolí
Vráže. Rozhodnutím obecního úřadu o změně
územního plánu z r. 2014 byl zde zamýšlený
park zrušen a pozemek 4105/4 v k. ú. Černošice v Kollárově ulici rozparcelován na stavbu

domů. Charakter předpokládaného sportoviště
byl změněn schválením plánovací smlouvy dne
9. 11. 2015 z krátkodobě rekreačního na placené komerční sportoviště. S těmito změnami
oproti původnímu plánu nesouhlasím. Jakožto účastník správního řízení o povolení stavby
sportoviště a využití okolí jsem v zákonné lhůtě
podal ve věci námitky směřující k využití tohoto

prostoru pro rekreační účely, jak bylo uvedeno
v původním regulačním plánu z r. 2009. Námitky
byly obecním úřadem odmítnuty. Těmito změnami připravilo současné vedení města obyvatele Černošic o neplacené sportovní a rekreační
plochy a umožnilo investujícím firmám provést
komerční výstavbu.

Vyjádření za město:
Regulační plán lokality Na Vysoké schválený
v roce 2009 jasně definuje povinně vybudovat sportoviště s tímto členěním: 1x venkovní
univerzální hřiště, 1x volnočasové hřiště se
sportovními prvky, obslužná stavba s doprovodnými službami v rozsahu dvou nadzemních podlaží, výška maximálně 8 m, klubovna,
šatny, sociální zázemí, sport bar, skladové
prostory, byt správce, to vše na ploše od 150
do 250 m2. Zároveň je povinností vybudovat

parkovací stání pro 15 – 20 vozidel.
Nikde nebylo definováno, že sportoviště má být
bezplatné a veřejné. Zajištění veřejného sportoviště se podařilo s investorem vyjednat a zahrnout do uzavřené plánovací smlouvy.
Pozemek parc. č. 4105/4 (trojúhelník přiléhající
k ulicím Husova a Kollárova) nikdy nebyl součástí zmiňovaného regulačního plánu. Na tomto pozemku má vzniknout mateřská škola a 3
stavební pozemky.
Pravdou tedy není, že město připravilo obyva-

tele o neplacené sportovní a rekreační plochy,
ale získalo pozemek pro výstavbu mateřské
školy v této lokalitě. Jako účastník správního
řízení máte samozřejmě právo na nějaký jiný
názor než budoucí stavebník. Vámi podané námitky nejsou v rozhodovací pravomoci města,
ale stavebního úřadu, který je na vedení města
zcela nezávislý a jedná v takzvané přenesené
působnosti státní správy.
Petr Wolf, místostarosta

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Charita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala 16. ročník
celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli městy a vesnicemi
po celé ČR. Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již
od začátku a to od roku 2001. Sbírka je určena, stejně jako v jiných
lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijal koledníky
a přispěl do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým. V Černošicích koledovali žáčci Základní
školy z Libiše s vedoucí skupinky zaměstnankyní Farní charity Neratovice paní Vrchní sestrou Ivou Svitákovou.
Koledníkům v Černošicích se podařilo vykoledovat 2.890 Kč z celkové částky 112.821 Kč.
Velké poděkování patří městu Černošice a jejich čelním představitelům za pomoc a podporu při konání Tříkrálové sbírky.
Všem, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěl, ještě
jednou srdečně děkujeme.
Hana Jarská,
koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Neratovice

Josef Potužák

z historie
FOTO: Lukáš Martínek

Zastávka v Černošicích
Železniční zastávka v Černošicích dotváří atmosféru dopravního
centra obce více než sto let. Projekt byl uskutečněn na počátku 20.
století po zestátnění České západní dráhy v souvislosti se zřizováním druhé koleje. Kromě Černošic byly ve stejném secesním duchu
navrženy i zastávky Chuchle, Všenory a Srbsko. Jedná se o projekt
architektonicky ojedinělý.
Zděný objekt byl navržen jako jednopodlažní, dispozičně členěný
do tří částí. Pokladny, umístěné nalevo od vstupu, obsluhují cestující
jak z venku, tak z prostorné čekárny v centrální části objektu. Zázemí s toaletami bylo umístěno na druhé straně od pokladny.
Projev secese byl zřejmý především na zdobení fasády a konec
konců i na dřevěné přístavbě otevřené verandy.
Zděná zastávka byla v průběhu 20. a 21. století několikrát opravena a přestavěna. Objekt se stal členitějším, proběhly dispoziční
úpravy, změnily se i vstupy do objektu. Spolu s úpravami se rozšířilo
i funkční využití. Tyto zásahy však potlačily charakter secesní zastávky. Obrysy zaslepených oken již jen citují slávu dřívějších let.
V současné době probíhá na trati modernizace. Počítá se
i s rekonstrukcí černošické zastávky. Vzniká zde prostor umožňující vytvoření funkčního prostředí, které může navrátit danému místu
dřívější věhlas.
Lenka Zelená (s využitím informací z knihy od Mojmíra Krejčiříka)
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Angličtina pro seniory
(začátečníky)

2x FOTO: Petra Fialová

Kdy: každé pondělí od 17 hodin
Kde: DPS
Setkání se budou konat od 4. 4. 2016 jednou
týdně vždy v pondělí od 17 hodin v DPS. Chceme si oprášit základy angličtiny a zároveň strávit
příjemný podvečer s přáteli stejně jako je tomu
na středečních hodinách němčiny, vedených
panem Jandou. Jemu bych tímto jménem svým
i všech účastníků ráda za jeho trpělivost, obětavost a nezištnost poděkovala. Zároveň se obracím na ty z černošických občanů, kteří by byli
schopni a ochotni vést naši skupinu, aby se přihlásili. Zájem a případné dotazy směrujte prosím
na Věru Macourkovou: tel. 739 629 875, mail:
vera.macourkova.vm@seznam.cz.
Vstupné zdarma.
Věra Macourková

Kniha o Černošicích
v době 1. světové války
Kulatá výročí 100 let nás vybízí k novým
a novým zamyšlením. Letos vstupujeme do
třetího roku 100. výročí od první světové války. S grantovou podporou města Černošice
k tomuto výročí vyšla nová kniha: "Hubert
Poul: 1914-1918 Horní Černošice a Dolní
Mokropsy v 1. světové válce". Kniha zaplněná osudy mladých lidí a otců od rodin
z našich obcí, kteří byli odvedeni do první
světové války, doplněná o řadu fotografií.
Formát knihy je 15 x 22 cm, 104 stran.
Knihu je možné získat vždy ve středu
18.30-19.00 a neděli 11.30-12.00 v komunitním centru Mana (po bohoslužbách
v kostele), případně na dalších veřejných
akcích konaných v komunitním centru
MaNa, nebo dle dohody na tel. 603 818
566 či emailu: pouling@volny.cz. Cena knihy je 168 Kč.

Tříkrálová obchůzka v Dolních Černošicích
„My tři králové jdeme k vám, štestí, zdraví,
vinšujem vám“…
Stejně jako v předchozích letech vyšly i letos 6. ledna děti z mateřské školy Jednoho
stromu v Dolních Černošicích, za zpěvu známé koledy, po okolních domech a statcích
na tříkrálovou koledu, aby popřály vše dobré
do roku 2016.
Je to naše oblíbená tradice a ty k Jednomu
stromu neodmyslitelně patří. Na cestu jsme
se vydali s korunami, bílými hábity, s křídou
v ruce a s proutěnými košíky… Co kdybychom si náhodou vykoledovali něco dobrého
na zub? Doprovázel nás hlasitý smích a zpěv,
který se nesl daleko po okolí. Dobrá nálada
nás neopouštěla, i když mráz zalézal pod
nehty. Zlato, kadidlo a myrhu jsme nenesli,
ale radost místním obyvatelům určitě ano.
Když u vás zaklepe 30 malých, roztomilých
králů, aby požehnali vašemu domu a zazpívali jen pro vás, nenechá to nikoho chladnými

a třeba i slzička dojetí ukápne. Zvlášť, když
jste už pamětníci, kteří se s tímto oblíbeným
zvykem už běžně nesetkávají, a jsme pro ně
připomínkou jejich dětství. A tak se na nás
každý rok těší a otevírají s úsměvem na tváři
dveře. Odměnou nám pak je mnoho dobrůtek, které stihneme sníst už po cestě zpátky
do školky.
A co víc jsme si letos k dokreslení atmosféry
mohli přát, než čerstvě napadaný sníh. Sněhové vločky se nepřetržitě snášely k zemi a my
pochodovali v nevyšlapaných cestičkách jako
z obrázků pana Lady. Bílé oblečení splývalo
s krajinou a zpod korun vykukovaly rozesmáté
šťastné tváře… Tříkrálovým obdobím skončilo
období Vánoc, které jsme si společně moc
užili, a my se už teď těšíme na to, co nás čeká
dalšího… Buďte při tom s námi!
Petra Fialová
– vedoucí pedagog školky Jednoho stromu
www.jedenstrom.cz

Město Černošice

-- Koleda na Tři krále je tradiční a oblíbenou akcí Jednoho stromu. --
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-- Závěrečný koncert loňské hudební sezóny patřil nepříliš často hrané skladbě J. S. Haydna - Mše ve válečné době. --

Černošická komorní filharmonie ke grantu od Města Černošice
Černošická komorní filharmonie (ČKF) s dirigentem Stanislavem Mistrem a jeho sborem Pražskými Pěvci spolu se zpěváky z Černošic a okolí
zahájil sezónu 2015 kantátou Stabat Mater
A. Dvořáka, a to 29. 3. v Modlitebně na Vráži.
O necelý měsíc později, 26. 4. se rozezněl
prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie skladbami pro sólovou harfu inspirovanými biblickými
příběhy L. Matouška, I. Loudové, K. Slavického
a J. F. Fischera v podání Hany Hrachovinové,
v improvizovaném přídavku doplněnými houslemi V. Polívky.
Uprostřed prázdnin (25. 7.) jako zahajovací
koncert houslových kurzů v ZUŠ zahrálo improvizační houslové Duo Free ve složení L. Kuta
a V. Polívka doplněné černošickou houslistkou
A. Poulovou skladby J. S. Bacha, J. M. Leclaira,
L. Kuty, V. Polívky a společné improvizace obou
hráčů.
V neděli 28. 9. pak vystoupili Pražští Pěvci

pod vedením Stanislava Mistra s ČKF v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v programu věnovaném sv. Václavu, Mistru Janu Husovi a Městu
Černošice k 900. výročí, zahrnujícím českou
duchovní hudbu od středověku po současnost.
A závěrečným koncertem 22. 11. z iniciativy
rodiny Poulových se mohli černošičtí posluchači
potěšit provedením ne příliš často hrané skladby
J. S. Haydna. A to ve velkorysém orchestrálním
obsazení, které se do zcela zaplněného kostela
Nanebevzetí Panny Marie jen těsně vešlo - tympanista seděl v publiku. Zazněla Missa in tempore belli - Mše ve válečné době, známá u nás též
pod názvem Paukenmesse - Mše s údery kotlů.
Vzhledem k loňským událostem neplánovaně
zapůsobila jako výstraha.
Poděkování a výzva
Děkuji Městu Černošice, které se podílelo téměř z poloviny na nákladech všech těchto skvě-

lých a pro město velikosti Černošic výjimečných
koncertů. Pokud bude stejně velkoryse nakládat
se svými penězi na hudbu v Černošicích i v tomto roce, mám v plánu s ČKF a Pražskými Pěvci
s účastí místních výborných hudebníků a zpěváků provést Stabat Mater Szymanovského a Poulanca, Bachův Braniborský a Schulhoffův klavírní koncert a další neotřelé a svěží skladby.
Dík patří též ZUŠ Černošice s ředitelkou
Ludmilou Plzákovou, která poskytla zázemí pro
zkoušky, žákům, kteří se koncertů zúčastnili
a farnosti Třebotov s farářem Z. Skalickým za
symbolické nájemné v kostele.
A vyzývám tímto všechny muzikanty a zpěváky, kteří se chtějí sezóny 2016 zúčastnit, jakož
i ty, kteří se chtějí proslavit štědrými příspěvky,
ať mě kontaktují na e-mailu v.polivka@seznam.
cz, nebo telefonu 724 578 031.
Václav Polívka

Bílý den v Mokropeské školce
Letos jsme si zatím s dětmi sněhu moc neužili a tak jsme alespoň uspořádali ve školce
bílý sněhový den. Všichni jsme se oblékli do
bílého. Někdo byl jenom sníh, někdo sněhulák, přišla dokonce i sněhová víla. Celý den
jsme si hráli na zimu a na sníh. Celá školka byla zasněžená díky bílým prostěradlům,
sněžili jsme sněhem z papíru, koulovali se
papírovými sněhovými koulemi, stavěli sněhuláky z nejrůznějších stavebnic a vystřihovali papírové vločky. Naučili jsme se básničky o sněhulácích a písničky o sněhu a zimě.
Celý den jsme si báječně užili. Teď už si
jenom přejeme, aby napadl skutečný sníh
a my si mohli postavit opravdového sněhuláka a na sněhu si pořádně užít.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

FOTO: archiv MŠ Topolská

-- O bílém dnu se to ve školce hemžilo nejen sněhuláky. --
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Únor v MC Mraveniště
• Út 2. 2. Odpolední volná hernička v MŠ Barevný ostrov
• Pá 5. 2. Ledové mraveniště - v pátek si vyrobíme rampouchy jako
přívěsek a ledové náušnice
• Út 9. 2. Odpolední volná hernička v MŠ Barevný ostrov
• Pá 12. 2. Masopustní mraveniště - blíží se Masopust, tak si na něj
vyrobíme veselý klobouk, zvířecí ouška či princeznovskou korunku
• Út 16. 2. Odpolední volná hernička v MŠ Barevný ostrov
• Pá 19. 2. Dalekohledové mraveniště - vyhlížíme jarní prázdniny,
a proto si vyrobíme dalekohled z ruliček
• Út 23. 2. Odpolední volná hernička v MŠ Barevný ostrov
• Pá 26. 2. Prázdninové mraveniště - Jarní prázdniny jsou tady a my si
vyrobíme sypanou dekoraci v lahvi

MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od 9 do 11 hod. v komunitním centru MaNa naproti kostelu v Černošicích nebo každé úterý od
16 do 18 hodin v červené třídě v budově MŠ Barevný ostrov.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel.: 724 596 037, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také
na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz nebo na facebooku
MC: https://www.facebook.com/TamTamMraveniste.
Za mateřské centrum TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ
Jana Lágnerová Balová

2x FOTO: archiv MC Mraveniště

-- Hernička ve školce Barevný ostrov je velmi oblíbená. --

inzerce

-- V centru MaNa je vždy připraven pro děti program. --

Návštěva školky Barevný ostrov
Na samém začátku prosince se děti ze 2. D vypravily na návštěvu Barevného ostrova. Děti z Modré třídy nám předvedly představení o přírodních
živlech. My jsme jim na oplátku přečetli kapitolu z knihy Šimon a štěňátko
Bára. Ve školce i ve škole se všechny děti na setkání těšily a pečlivě se
připravovaly na svůj výstup. Druháky tato akce velmi motivovala k dalšímu
zlepšování čtenářských dovedností.
Vratislava Kutílková, pedagog ZŠ Černošice
FOTO: V. Kutílková

-- Den ve školce si školáci užili. --

Hasičárna je k dispozici spolkům
Nově zrekonstruovaná zasedačka černošické hasičárny v Radotínské
ulici 1128 vedle restaurace Berounka je k dispozici pro rozličné aktivity
černošických spolků a sdružení, pravidelné i ty jednorázové, jako jsou
třeba výroční schůze.
Bližší informace získáte na městském úřadu u Pavla Blaženína na tel.
602 200 817 nebo na emailu pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Pavel Blaženín
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Zprávy
ze základní školy

FOTO: D. Křičková

Interaktivní divadlo v angličtině
Žáci 3. až 8. tříd ZŠ Černošice měli začátkem
prosince loňského roku jedinečnou možnost
zhlédnout tři divadelní představení produkce
vzdělávacího divadla „The Bear“. Žáci byli interaktivně zapojeni do jednotlivých představení, která se všechna setkala s velkým ohlasem
publika.
Záměrem bylo inspirovat touto formou žáky
k intenzivnějšímu studiu anglického jazyka, který se v naší základní škole vyučuje již od první
třídy. Věříme, že prostřednictvím těchto a podobných vzdělávacích akcí, kde anglický jazyk
působí jako médium, přiblížíme žákům význam,
důležitost a nevyhnutelnost studovat anglický
jazyk. Všech tří vystoupení se celkem účastnilo
300 žáků.
Tímto děkujeme manželům Barchánkovým za
bezplatné propůjčení Club Kina, kde zmíněná
akce proběhla.
Darina Kričková, pedagog ZŠ Černošice

Po stopách autora České mše vánoční - „rybovky“
Na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem vyrazily
v pátek 4. 12. 2015 třídy 4. A a 4. D. Cílem byla
návštěva kostela, ve kterém působil J. J. Ryba.
Místní pan regenschori Hoyer nám zahrál na památné varhany část Rybovy mše a od jeho dcery
jsme dostali podrobný výklad o životě Ryby. Navštívili jsme místní hřbitov, hrob a místo Rybova
skonu ve Voltuši u mohyly.
Nakonec jsme se přemístili do Podbrdského
muzea, ve kterém jsou expozice - příroda, řemesla, městská domácnost, galerie slavných,
lidová tvořivost. Tu dokládá největší sbírka erbů
v Čechách a unikátní chrám sv. Víta ze stébel
žitné slámy. Měli jsme k tomu i testík a další
vyprávění.
Všichni jsme si užili krásnou předvánoční
atmosféru. Výlet se dětem moc líbil, byly jen
unavené.
Radka Lehnertová, pedagog

-- Angličtina se dá učit i při divadle. --

Povídačka

FOTO: L. Zhoufová

Svou novou vánoční hru Povídačka uvedl divadelní soubor MARŠLE v sobotu 5. prosince.
Premiéra se konala v rámci mikulášských trhů
v nabitém městském sále na Vráži. Krátká vánoční hra o narození Ježíška měla velký úspěch.
Mladí herci sklidili bouřlivý potlesk a už teď se
těší na zkoušení další hry. Část z dobrovolného
vstupného se soubor rozhodl věnovat na stavbu
sportovní haly.
Michaela Šlesingerová, pedagog ZŠ Černošice

Předvánoční čas
Zatímco první třídy i v prosinci pokračovaly
v kurzech plavání, čtvrťáci si zdokonalovali své
dovednosti na bruslích. Mnoho tříd také navštívilo nejrůznější divadelní představení např. v Divadle ABC (6. třídy), U Hasičů (3. třídy) nebo Na
Fidlovačce (9. třídy). V černošickém Club Kinu
se konalo anglické divadlo a v polovině prosince i vánoční koncert pro první stupeň. Vybraní
žáci a žákyně se zúčastnili také turnajů ve florbalu a v ledním hokeji, kde slavili nemalé úspěchy. A v předvánočním čase nemohl chybět ani
výlet do karlštejnského muzea betlémů, který
podnikla 8. A.

FOTO: archiv ZŠ

-- Za hru Povídačka sklidili mladí herci potlesk. --

I letos navštívil školu Mikuláš se svou družinou v podání páťáků (Komenského) a deváťáků
(Mokropsy). Rozdával dárky a zlobivé děti mu
raději slíbily, že už budou hodné.
18. prosince proběhly ve všech třídách vánoční besídky. Kromě rozdávání dárků a pojídání
cukroví se např. žáci 6. C rozhodli uspořádat turnaj v házené. Pak už jsme si jen všichni popřáli
krásné Vánoce a rozešli se do svých domovů.
Michaela Šlesingerová, pedagog

Ochutnávka rope skippingu
Skákání přes švihadlo je výbornou a hojně využívanou pomůckou při zlepšování fyzické kondice, rychlosti, koordinace. I my se mu v hodinách tělesné výchovy věnujeme. Pokud se spojí
s hudbou, je to i velice poutavá podívaná.
Skákat přes švihadlo? Pche. Co na tom? To
dokážeme všichni. Vážně? Ti, co v polovině
prosince zhlédli ukázku tohoto sportu v podání
členky týmu Rebels O.K. Heleny Václavkové, si
to již nemyslí. Žáci 2. D, 3. E a 4. D viděli ukázku závodní free stylové sestavy, rychlostní skákání (speedy), výběr samostatných triků, dvoj
i trojšvihy a skákání se švihadlem v laně. Mnozí
se s tímto typem skákání setkali poprvé. Dětem
se ukázka velice líbila.
-- Jak se třída páťáků proměnila k nepoznání. --

M. Václavková, pedagog
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Zprávy
ze Sokola
Rok 2015 v černošickém
Sokole
V roce 2015 jsme oslavili 25. výročí znovuobnovení Sokola v Černošicích. Naše jednota se
od svého založení věnuje zejména sportovní
a tělovýchovné činnosti, snaží se nabídnout
sportovní vyžití a základy všestranného sportovního rozvoje široké veřejnosti (dětem, mládeži, dospělým i seniorům).
V loňském roce Sokol zajišťoval pravidelná cvičení rodičů a dětí, předškoláků, žákyň,
gymnastiku, míčové hry, atletickou přípravku,
frisbee pro žactvo, jógu, stolní tenis pro děti
i dospělé, streetball pro dorost a dospělé, cvičení žen, mužů i seniorek (tzv. věrná garda).
Naši členové se účastní různých závodů, turnajů a soutěží – v gymnastice, plavání, atletice, míčovém víceboji, stolním tenisu.
Pravidelné cvičení a závody však nejsou
jedinou činností, kterou Sokol nabízí. Během
roku připravujeme různé akce, z nichž je většina přístupná i veřejnosti, ne jen členům Sokola. Často jsou určené zejména pro mladší děti
a jejich rodiče – Výprava na severní pól, Rej
čarodějnic, Drakiáda, Karneval. Loni poprvé
měli rodinní příslušníci našich cvičenců možnost vyzkoušet si cvičení na nářadí při Gymnastice v barvách, jejíž druhý ročník se koná
letos v únoru. Naši cvičenci i veřejnost si mohli změřit své síly v závodu ve šplhu a testech
zdatnosti. Pro dospělé pořádá Sokol turistické
výlety a Sokolský ples.
V rámci 25. výročí znovuobnovení Sokola jsme v září uspořádali Noc Sokoloven. Při
ní měli návštěvníci možnost prohlédnout si
výstavu zaměřenou na stavbu Sokolovny na
poč. 30. let 20. století a její pozdější proměny, rozvoj a využívání. Byla připravena beseda
na téma Sokol a já, do které se zapojili hlavně
starší členové Sokola, kvízy, soutěže pro děti
a ukázka cvičení gymnastiky.
Grant nám pomohl
Na svou činnost Sokol získává finanční prostředky z členských příspěvků, pronájmem prostorů
a prostřednictvím grantů a dotací. Významně
tak na jeho činnost přispívá město Černošice
podporou v rámci grantů na práci s mládeží.
Této podpory města si velmi vážíme.
Díky ní se nám podařilo upravit antukový
povrch hřiště, koupit nové žíněnky a cvičební
pomůcky pro děti a atletickou přípravku.
Mohli jsme také pořídit dlouho očekávanou trampolínu pro závodní přípravu našich
gymnastů a školení rozhodčích teamgymu
(gymnastická soutěž, které se pravidelně
účastníme). Nyní jsme tak připraveni poskytnout nejen zázemí pro přípravu gymnastů, ale
i zajistit vyškolené rozhodčí.
Stolní tenisté uvítali nový stůl na stolní tenis, který umožní lepší přípravu všem členům
oddílu.
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Na závěr roku byly sokolské děti odměněny za celoroční cvičení a snahu Mikulášskou
nadílkou.
Dana Pánková

Valná hromada Sokola Černošic
Valná hromada TJ Sokol Černošice se bude
konat v úterý 16. 2. od 18.30 hodin v Club
Kině.
Program:
•	zpráva o činnosti jednoty za rok 2015 a plán
činnosti na rok 2016
• zpráva o hospodaření jednoty v roce 2015
• rozpočet na rok 2016
• zpráva kontrolní komise
• zpráva náčelnice
• zpráva odboru sportu
•	volba členů výboru, starosta, místostarosta,
jednatele
• volba členů volební komise
•	volba delegátů a vyslanců jednoty na valnou
hromadu a výbor župy
• diskuze
Srdečně zveme.
Dana Pánková

Silvestr na Kulivé hoře
V Černošicích se stalo tradicí, že se 31. 12.
po obědě sejdeme u Sokolovny a vyrazíme
kolem černošických vil na Horce přes Babky
na Kulivou horu. Letos nám přálo počasí - na
závěr roku bylo neobvykle teplo a celou cestu
tam i zpět svítilo sluníčko.
To určitě přispělo k veselé náladě všech 18
účastníků výletu, který vyvrcholil na vyhlídce Kulivé hory přípitkem a ochutnávkou vánočního
cukroví. Hospodyňky měly čím se chlubit, vyměňovaly se i recepty, povídalo se a až příliš
rychle to uběhlo, tak jako vše hezké.
Na zpáteční cestě jsme se rozdělili na dvě
skupiny, zdatnější chodci si prodloužili cestu
přes Třebotov, rybník U Čtrnáctých a Vonoklasy. Poděkování patří Haničce Fořtové, která celou akci zorganizovala.

Sokolský ples
TJ Sokol Černošice Vás zve na SOKOLSKÝ
PLES, který se koná 19. 3. od 20 hodin v Club
Kině. K tanci a poslechu bude hrát kapela Color Club. A chybět nebude ani bohatá tombola. Vstupné 200 Kč, předprodej a rezervace
v Club Kině.
Dana Pánková

Pozvání na Gymnastiku
v barvách
Kdy: 13. 2.
Kde: sokolovna a Club Kino
Gymnastický oddíl Sokola Černošice připravuje pro členy, jejich rodiny a přátele gymnastiky
2. ročník akce „Gymnastika v barvách“. V tomto školním roce se na všechny budeme těšit
13. února v prostorách sokolovny a Club Kina
Černošice. Sportu Zdar!
Jaroslav Formánek

Věra Macourková
2x FOTO: archiv Sokola

-- Počasí letos malým polárníkům přálo. --

Výprava na Severní pól 2016

-- Silvestrovská vycházka na Kulivou horu je
každoroční tradicí. --

První akcí, pořádanou každoročně Sokolem
Černošice v novém kalendářním roce, je Výprava na „Severní pól“. Počasí nám letos připravilo
kulisu skutečně polární, po mnoha letech tak
letos byla akce na sněhu.
Sešlo se víc dětí školního věku (15) než předškoláků (4) a doprovázejících dospělých (10).
Program byl tradiční, jako každoročně se nejvíc líbilo překonávání pukliny v ledu po lanech
a pomocí lanovky, a starší děti musely prokázat
cestou znalosti spojené s navigací a polární
tématikou.
Pro děti to bylo zajímavě prožité odpoledne
v lese, doplněné koulováním a klouzáním ve sněhu a nikomu z nich nevadilo, že domů přišly trochu zmáčené, hlavně že severní pól byl dobyt.
Hana Fořtová

z města a okolí

Hokejová sezóna 2015/2016
Hokejová sezóna se nám pomalu přehoupla do
své druhé poloviny, a proto bychom všem čtenářům rádi sdělili novinky ze zimního stadionu.
Tato sezóna vypadá velmi slibně pro černošický „A“ tým. Ten se se čtrnácti vyhranými zápasy
a třiceti osmi body drží v čele tabulky Krajské
ligy mužů ve Středočeském kraji a míří nezadržitelně do play off.
Také mládežnické týmy letos sklízejí úspěchy. Největší radost nám dělá ročník 2004,
tedy mladší žáci. Ten je aktuálně v těžké konkurenci pražských velkoklubů na třetím místě
v žákovské lize a jenom těžko hledá přemožitele. Rovněž ročník 2008 (2. třída) pod vedením
Jaroslava Kahánka vypadá skvěle a je velkým
příslibem do budoucnosti.
Do řad hokejistů zveme kluky i holky
Celoročně probíhá nábor mladých hokejistů. S hokejem mohou vaše děti začít ještě do
konce března, aktuálně hledáme především
kluky i holky ročníků 2009 a 2010. V černošickém klubu podporujeme i děvčata, která
u nás hrají společně s chlapci. Něžné pohlaví
má u nás zastoupení napříč všemi kategoriemi
od nejmenších až po dorost.

Tréninky pro začátečníky probíhají pravidelně třikrát týdně až do konce sezóny. Přijďte
nás navštívit v úterý a čtvrtek od 15 hodin, nebo
v neděli od 8 hodin. Naučíme vaše dítě bruslit,
potřebnou výstroj případně zapůjčíme.
Veřejné bruslení a karneval
Rodiny s dětmi i ostatní veřejnost zveme na
veřejné bruslení - bruslíme ve středu, v sobotu
a v neděli. V době jarních prázdnin od 29. 1.

Co vás na letošním masopustu čeká?
Program ve 13.45 zahájí svým vystoupením
dětský sbor Mifun. Následovat bude vystoupení skákačů na chůdách (13.55). Krátce
po druhé hodině (14.05-14.45) přijde na
řadu vystoupení Masopustního spolku, které
bude jako vždy zakončeno odměňováním místních děti. Kdo z dětí přijde v masce, pokud
možno domácí výroby a zazpívá nebo řekne básničku, dostane domácí perník A. Číhalové. Ta vyrábí i perníková srdce pro
mokropeské hospodyňky, které vzaly na

Martin Jůzek, SK Černošice
FOTO: archiv SK Černošice

-- Mládežnické týmy letos sklízejí úspěchy. --

Zveme Vás na 28. Mokropeský masopust!
Kdy: sobota 13. 2. od 14.00
Kde: Masopustní náměstí
Pokud se Vám zdá, že datum neodpovídá, máte
zcela pravdu. Letošní masopust jsme posunuli
o týden vzhledem k jarním prázdninám našich
dětí, které by se jinak nemohly zúčastnit. Také
naši hlavní partneři ve zdobení Masopustního
náměstí, Mokropeská školka, která pro nás vyrábí náš báječný jitrničkový strom, by ho pro
nás nestačila ozdobit.

do 7. 2. každý den. Poslední veřejné bruslení
ukončí karneval v maskách v neděli 13. 3.
POZOR!!! v případě příznivých klimatických
podmínek bude ve Fügnerově ulici před zimním stadionem zřízena v době jarních prázdnin
BOBOVÁ DRÁHA.
Informace o provozu bobové dráhy stejně
jako o výsledcích černošických hokejistů a náboru mládeže najdete na stránkách www.skcernosice.cz. Aktuální dění můžete také nově
sledovat na Facebooku.

sebe nelehký úkol masky před svým domem
pohostit.
Tradiční průvod masek
Poté se Masopustní spolek, doprovázený masopustní kapelou Dixi ze vsi, vydá na první krátkou obchůzku zahrát místním hospodyňkám, a to
ulicemi Ke hřisti, Na drahách, Kubánská a pak
Ukrajinskou zpět na Masopustní náměstí. Vy, kdo
se nebudete chtít obchůzky zúčastnit, můžete
zůstat na náměstí, kde bude samozřejmě připraveno občerstvení (jak jinak, než od osvědčeného
družstva Hasiči Mokropsy) a v tomto čase vám
k tomu zahraje kapela Old Fashion Trio.
Potom bude průvod pokračovat ulicí Topolskou, Bulharskou, přejde ulici Dr. Janského do
Rumunské a vrátí se na Dr. Janského ke kinu
a poslední zastávka bude u Mokropeské kapličky, kde zazvoníme a zazpíváme všem, kteří již
nejsou mezi námi.

lů, kde bude taneční zábava. Hrát bude Jazz
Pavla Kopačky, a to až do 23. hodiny. Po 23.
hodině ho vystřídá kapela Acoustic Noise Band,
která bude hrát zhruba do 1 hodiny.
Stojí za to si připomenout, jak obnovená masopustní tradice začínala v roce 1989. Zvukový
záznam z tohoto masopustu, i více informací
k tomu letošnímu najdete na www.mokromasopust.cz.
Za Masopustní spolek
Jana Paďouková a Ivan Látal

Zábava se přesouvá Ke Králům
Následně se přesuneme do restaurace U KráFOTO: R. Paďouk (2015)

-- Loňský program byl plný zábavy. Letos tomu nebude jinak. -21
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Lenka Dusilová
aneb ikona novátorského popu
Kdy: pátek 19. 2. v 20.00
Kde: Club Kino
Lenka Dusilová, šestinásobná
držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá
stagnovat a opakovat se. Stal
se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, z pozice
rockové a popové hvězdy
putuje k osobnímu vyjádření,
jež svobodně přijímá impulzy
z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.
Lenka se stala ikonou odvážného, novátorského popu,
-- Lenka Dusilová -která však neztrácí většinové
publikum, jež si za léta svého působení vybudovala. V samostatných sólových vystoupeních experimentuje s loop machine, stylovou otevřeností,
hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami.
Za vše hovoří i slova hudebního kritika Honzy Průši: „Lenka si už dlouho
dělá muziku po svém tak, jak ji cítí, a to, že ví, že je na správné cestě, dokládají její desky. Najít mezi nimi špatnou by se vám nepodařilo. Na takové
nemá Lenka čas. Ty nenahrává. Pořád je co objevovat. Je radost, poslouchat desku, která se nesvlíkne hned na prvním rande.“
Nedávno Lenka Dusilová oslavila kulaté narozeniny, ke kterým naděluje
svým fanouškům turné. A zavítá i do Černošic. Srdečně vás zveme v pátek
19. 2. od 20.00 do Club Kina na tento jedinečný zážitek. Vstupenky na koncert obdržíte za 190 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží)
nebo za 250 Kč na místě před koncertem.
Více informací najdete na www.lenkad.com.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

FOTO: archiv zpěvačky

inzerce

Druhá tráva slaví 25 let
Kdy: úterý 1. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během let odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví čtvrt století na scéně. Rok oslav odstartovala vydáním kompletu DVD/CD/zpěvník nazvaném
In Concert, který byl příznivě přijat jak posluchači, tak i kritikou.
Na vystoupení v Černošicích se můžete těšit na excelentní výkony nejsilnější sestavy Druhé trávy, ve které se kromě zpěváka Roberta Křesťana sešli bendžista Luboš Malina, dobrista Luboš Novotný, kytarista Emil
Formánek, kontrabasista Tomáš Liška a bubeník Kamil Slezák. Aktuální
koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby kapely z celé doby
existence skupiny s důrazem na skladby ze studiových alb Marcipán z Toleda a Dylanovky.
Druhá tráva vznikla v roce 1991. Od počátku mixuje několik hudebních
stylů: bluegrass, folk i rock. Vydala patnáct alb v Čechách i USA, je několikanásobným držitelem ocenění APH Anděl v kategorii Folk a Country. Pravidelně absolvuje turné po Spojených státech včetně koncertování
v centru nejen country hudby v Nashvillu.
Proto neváhejte a přijďte v úterý 1. 3. do Club Kina, kde ve 20 hodin odstartuje narozeninový koncert Druhé trávy. Vstupenky na koncert obdržíte za
220 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 270 Kč
na místě před koncertem. Více informací najdete na www.druhatrava.cz.
Zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

O Rybáři a zlaté rybce
Kdy: neděle 14. 2. v 16.00
Kde: Club Kino
Vezměte své děti na pohádku O Rybáři a zlaté rybce. Pohádka napsaná
na známé a bohužel i dnes tolik aktuální téma lidské chamtivosti je totiž pro
dnešní dobu přímo předurčená. Chudý a skromný rybář hnán chamtivostí
své ženy prosí zlatou rybku, aby plnila její přání. Až do chvíle, kdy žena poruší dohodu, a chce se stát vládkyní moří. Následuje pád a oba jsou znovu chudí, jako byli dřív. Inscenace je provázena vážnou hudbou a lidovými
i nově napsanými písněmi.
Na představení zve Město Černošice. Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv divadla Špílberk

-- Téma lidské chamtivosti je aktuální i dnes. -22

z města a okolí

STO ZVÍŘAT: turné

Výroční koncert kapely 008 „My jedeme dál“.
U příležitosti 5 let kapely 008 vystoupí dalších
pět rockových kapel. Vstup 50 Kč.

„Ministerstvo mýho nitra“
Kdy: pátek 4. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Sto zvířat po loňské celoroční oslavě svých pětadvacátých narozenin, kdy odehrálo více jak 120 koncertů i festivalů a vyprodalo velký sál pražské Lucerny,
vyjede letošní rok s novým programem. Během něj
přehraje kompletně nové album MINISTERSTVO
MÝHO NITRA, které vyšlo na konci loňského roku.
V repertoáru kapely pochopitelně nadále zůstávají
osvědčené hity jako Škola, Nejkratší cesta, Nikdy nic
nebylo nebo Dáma s čápem.
Album MINISTERSTVO MÝHO NITRA, vznikalo
během posledních dvou let opět kompletně na texty Tomáše Belka, pod hudbou je podepsán tradičně
většinou Honza Kalina. Jedná se o návrat ke zvířecím kořenům, a tudíž je třeba očekávat 14 svižných
tragikomických písní, jejichž žánrová pestrost je dána
i výlety do hudebních stylů pro Sto zvířat ne zcela typických, jako je funky nebo latina. Názvy songů jako
jsou Struny podzimu, Smí Honza ven?, Toilette love
story, Průhledná kočka nebo Překrásná muž, napovídají, že Zvířata namíchala hořkosladký koktejl s limetkou bizarnosti, s polevou cynismu, navrch s paraplíčkem strachu z blížícího se stáří...
Sto zvířat nahrálo své desáté jubilejní album v životní formě a v této velkokapacitní sestavě: Jana
Jelínková - zpěv, Honza Kalina - zpěv, perkuse, Jan
Beruška Šobr - kytara, Petr Hostinský - zpěv, klávesy,
Jiří Hanzlík - barytonsaxofon, Martin Kachna Líska
- trombon, Pablo Herzog - trubka, Willy Versteeg baskytara a Miki Nop - bicí. Černošice ve šňůře nemohou chybět.
Koncert se uskuteční v pátek 4. 3. od 20.00
v Club Kinu. Vstupenky na koncert obdržíte za 220
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 280 Kč na místě před koncertem. Více
informací o kapele najdete na www.stozvirat.cz.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

Program únor 2016
5. 2. v 20.00
Pan Jebal
– brilantní kousek Divadla Zaseto
Pan Jebal je ochoten se pro peníze ohnout
proklatě nízko. Ten člověk by snad unesl i smrt
v rodině, vstup do politiky a ještě by se u toho
nechal klidně bičovat ostnatým drátem… (podrobný obsah najdete na webu Club Kina).
Divadlo Zaseto je brilantní autorské divadlo, které boří hranice svým humorem v jindy kulturních
prostorách. Zaměřuje se výhradně na vlastní
tvorbu, na lehčí žánry, jako jsou komedie. Nastudované hry jsou svým osobitým vtipem a otevřeností opravdovým zážitkem.
Vstup 100 Kč.
6. 2. v 20.00
One Year After
Zveme Vás na oslavu Club Kina k 1. roku od
znovuotevření. Akční drinky, tombola a živá hudba – Long Silence. Vstup zdarma.
7. 2. v 16.00
Jak koťátko zapomnělo mňoukat - divadlo
pro děti
Pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv
Lídy Frištenské. Vstup 80 Kč.
11. 2. v 20.00
Mátový nebo citrón – představení Divadelní
společnosti Dobřichovice
Neumíte si představit, jak vzniká divadelní představení? Chcete nahlédnout do herecké kuchyně? Máte jedinečnou možnost spatřit poněkud
hysterické herce, flegmatickou techniku, zcela vynervovanou režii, ale i snahu vše dovést
k úspěšnému konci. Premiéra prostě musí
proběhnout!! V komedii Patricka Haudecoura
Mátový nebo citron, v režii Petra Říhy, uvidíte
jak hrajícího režiséra, tak i vám již známé herecké osobnosti spolku, Alenu Říhovou, Hedviku Hájkovou, Irenu Neradovou, Jana Seidla,
Karla Krále, Jiřího Šafránka a Jana Kunu. Vstup
100 Kč.
12. 2. v 18.00
Výroční koncert kapely 008
Compromysh, Daily Coffee, Pure Alcoholis
Punk, Ascape From Reality, Final Station, 008.

13. 2. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v únoru - kdo má v únoru narozeniny, dorazte do
Clubu - drink Bacardi + cola a malá pochutina
pro vás zdarma. Music, movies, musical video
clip show and dancing - nebude chybět. Vstup
zdarma.
20. 2. v 20.00
Sky Band - koncert
Začalo to v roce 2006, kdy vznikla první sestava kapely Sky Band, ze které dnes zbyl jen
jediný její původní člen - frontman Ivan Tuček.
V současném složení hraje kapela od ledna
2014. Postupně také vykrystalizoval repertoár
složený z převzatých rockových a folkrockových
písniček 70. a 80. let prezentovaných převážně s českými texty, z nichž značnou část tvoří
texty vlastní. Všechny členy skupiny spojuje
především náklonnost k ikoně jižanského rocku LynyrdSkynyrd, k vokálům CSNY a obecně
k blues. Jejich repertoár je pestrý, kapela má
široký záběr od bigbítu po akustický westcoast
zvuk. Vstup 90.
21. 2. v 16.00
O rukavičce - divadlo pro děti
Pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv
Lídy Frištenské. Vstup 80 Kč.
26. 2. v 20.00
Circus Ponorka - koncert
Když půjdete na koncert projektu Circus Ponorka, asi budete na první pohled šokováni. Na pódium přijde jediný člověk s akustickou kytarou
a začnou se dít věci. Během chvilky za pomoci
elektronických „mašinek“ a dvou mikrofonů
poskládá zvuk celé kapely, ve které nechybějí
bicí, basa, několik kytarových partů a dokonce pěvecký sbor. Honza Ponocný je muzikant
s bezmála dvacetiletou profesionální zkušeností, který se pokusil zkusit to jinak a stal se tak
jednou z nejzajímavějších hudebních událostí
poslední doby.
Honza Ponocný složil hudbu k několika celovečerním filmům, například pro snímky Alice Nellis: Perfect Days (2011) k filmu Mamas & Papas
(2010) či k filmu Revival, kde si i zahrál v okouzlující roli slepého bubeníka (2013). Vstup
120 Kč.
27. 2. v 20.00
Cuba Libre Night - DJ
A večer, jak to má být, tak letos v Clubu velká
únorová párty - DJ Líca. Akční drink - Cuba Libre - 50 Kč. Vstup 60 Kč.

inzerce

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
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Zuby nehty aneb women power
Kdy: sobota 12. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Zveme vás na první dámskou bigbeatovou kapelu v Československu, která existuje pod názvem
Zuby nehty již od roku 1987!
Historie skupiny se začíná psát v roce 1980,
kdy Pavla Slabá (bass, vocal), Hana Řepová
(drums, vocal) a Marka Míková (piano, vocal) založily Plyn, který v roce 1983 změnil své jméno
na Dybbuk. V této době se ke skupině připojily
dvě další ženy - Kateřina Jirčíková (flute, sax,
vocal) a Eva Trnková (quitar). Všechny členky
jsou autorkami písní.
Skupina se v tomto složení účastnila stovek
koncertů a mnohých festivalů. V jejích počátcích
byla jejich hudba popisována kritiky jako punk
nebo nová vlna a později jako hard core nebo
něco jako women power. Muzikantky samy se
cítily mimo tyto kategorie a označují svou hudbu
jako vážnou. Dlouhodobě působící skupina tvůrčích žen byla a je unikátem v České republice.

Všechny na základě přátelství, muzikantské příbuznosti a svých demokratických názorů přispěly do mozaiky pěti dosud vydaných alb.
Vstupenky na koncert obdržíte za 130 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického ná-

draží) nebo za 150 Kč na místě před koncertem.
Zve Město Černošice.
Více informací najdete na http://www.noise.
cz/zubynehty/default.htm.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv skupiny

-- Koncert dámské bigbeatové kapely slibuje nevšední zážitek. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
únor
5. 2.
6. 2.
7. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
13. 2.
13. 2.
14. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
26. 2.
27. 2.
březen
1.3.
2. 3.
4. 3.
12. 3.
13. 3.
19. 3.

Pan Jebal – brilantní autorské představení Divadla Zaseto
One Year After – oslava 1. roku od znovuotevření Club Kina
Jak koťátko zapomnělo mňoukat – divadlo pro děti
Mátový nebo citrón – komedie, hraje Divadelní společnost Dobřichovice
Výroční koncert kapely 008 – „My jedeme dál“
Gymnastika v barvách
28. Mokropeský masopust – večer zábava U Králů
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava všech, co se narodili v únoru
O Rybáři a zlaté rybce – divadlo pro děti
Lenka Dusilová – koncert
Sky Band – koncert
O rukavičce – divadlo pro děti
Circus Ponorka – koncert
Cuba Libre Night – DJ

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino

Robert Křesťan a Druhá tráva – koncert
Zasedání zastupitelstva
Sto zvířat – turné s názvem Ministerstvo mýho nitra
Zuby nehty aneb women power – koncert dámské bigbeatové kapely
Karneval na ledě
Sokolský ples – k tanci a poslechu hraje Color Club

20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
Zimní stadion
20.00, Club Kino

18.00, Club Kino
Sokolovna a Club Kino
od 14.00, Masopustní náměstí
19.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino

v okolí
únor
5. 2.

XXI. Radotínský bál

7. 2.

Poberounský masopust – začíná se ranní hasičskou zabíjačkou; nebude chybět
jarmark a různá vystoupení (včetně masopustní frašky v podání řevnických ochotníků)
Dětský karneval

13. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.
20. 2.

Dětský maškarní bál
Blue Effect s Radimem Hladíkem – koncert legendární kapely
O víle květince – hudební pohádka s písničkami, Divadélko Kukadlo
Únorové kácení kuželek – turnaj v klasických kuželkách
Maškarní sportbál

6. 2.

20.00, Sokolovna v Radotíně
(Vykoukových 622)
od 9.00, Zadní Třebaň
14.00, Společenský dům v Zadní
Třebani
16.00-18.00, Sokolovna Dobřichovice
19.00, KS Radotín v domě U Koruny
15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Radotín
Sokolovna Radotín

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Pravidelné kurzy v Leťánku
Od 20. 1. 2016 každou středu od 9.00 – 9.45 zveme na
Říkanky a hrátky pro nejmenší určené pro děti od 4 měsíců
do 1 roku nebo pro starší děti (1,5 roku - 4 roky) na Batolata
v akci také ve středu od 10.00 do 11.30, obojí v malém sále
TJ Sokol Řevnice.
Ve čtvrtek pořádáme v budově Sokola Řevnice „Mozkový jogging“ pro začátečníky i pokročilé. A každý sudý pátek
tamtéž Léčivé ženské kruhy s Arnoštkou Berouskovou. Ta
vede také úterní kurzy pro nejmenší pod názvem Andělíčci
(0 - 12 měsíců) a Skřítci (1 - 2 roky).
Bližší informace najdete na www.letanek.cz.
Jitka Nosková
RC Leťánek

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@mestocernosice.cz. Budete pak dostávat
upozornění na odstávky elektřiny a vody, pozvánky na významné kulturní
a jiné akce ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc jméno ulice, budou Vám zasílány
zprávy pouze o dané lokalitě. Uvedete-li rovněž jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno prijmeni“), velmi tím usnadníte administraci. Všechny zaslané
požadavky jsou totiž zpracovávány ručně. Do budoucna se chystá ještě vylepšení o další možnosti výběru typu zpráv dle zájmů odběratelů.

Městská knihovna v roce 2015
Hned pár dní po tom, kdy jsme dali sbohem
starému roku, začíná období bilancování. Jaký
byl uplynulý rok a jaký bude ten příští? Všichni
doufáme, že lepší, nebo alespoň stejně dobrý jako byl ten uplynulý. V porovnání s rokem
2014 městskou knihovnu navštívilo o 816 návštěvníků více, půjčilo se 18 299 knížek, knihovní fond se obohatil o 414 nových titulů.
Nejvíce půjčované knihy v beletrii pro dospělé byly: Roberts, Nora – Pohanský kámen;
Steel, Danielle – Dům na Charles Street; Harris, Lee – Vražda na Den otců.

Z naučné literatury: Vyhnis, Jaroslav –
Zahájil jsem leteckou válku; Huss, Frank
– Slabosti velkých mužů; Gold, Dore – Boj
o Jeruzalém.
U dětí zvítězily tyto knihy: Petiška, Eduard –
Staré české báje a pověsti; Davis, Jim – Garfield slízne smetanu a Disney, Walt – Super
komiks.
Nejvíce půjčovanými časopisy byly Kačer
Donald, Zahrádkář a Instinkt.
Knihovna zažádala o grant na podporu nákupu děl české literatury (tento projekt vyhlá-

sila Moravská zemská knihovna v Brně) a obdržela zdarma knihy v hodnotě 5.500 Kč.
Jako každý rok mě potěšily návštěvy malých
- doufám, že i budoucích - čtenářů ze základní
školy a mateřských školek. V září proběhl již
4. ročník písmenkové soutěže pro prvňáčky.
Celý rok zkrášlovaly prostory knihovny obrázky dětí, které se zúčastnily našich výtvarných
soutěží.
Přeji všem čtenářům hezký nový rok, hodně
štestí, zdraví a příjemně strávených chvil nad
knížkami z naší knihovny.
Irena Šilhánková,
knihovnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAŇKOVÁ, Markéta: Maličkost – ve své nové
knize autorka opět spojuje beletristický text s vědeckými motivy, které knihu ilustrují a dotvářejí.
Tentokrát je jejím tématem biologie;
BJORK, Samuel: V lese visí anděl – brilantní
norská detektivka, které nechybí nic, co si lze
od dobrého příběhu přát;
DONOGHUE, Emma: Pokoj - jazykově vytříbený a tematicky ojedinělý román citlivě prozkoumává dětskou duši vystavenou extrémním podmínkám a klade otázky, které inspirují i děsí;
FIELDING, Joy: Povídej, co vidíš - detektivní
román;
HERČÍK, Jan: Zvěrolékař v akci - oblíbený
český veterinář již počtvrté přichází s příběhy,
které psal sám čtyřnohý život. V knížce nechybí
humor, láska, dojemné happy endingy i smíření
s odchodem do věčných psích lovišť;
CHAMBERLAIN, Mary: Švadlena z Dachau
- román z 2. světové války ukazuje, že válečná
zvěrstva se zdaleka neodehrávala jen na frontě
a dokázala semlít i úplně obyčejný ženský život;
RAINER, Sebastian: Mysterium tremendum
- příběh se odehrává v 70. letech v Beskydech.
Mladý výtvarník způsobí autonehodu, která ničivě dopadne na obyvatele vesnice i umělcovu
psychiku. Román zaujme fanoušky filmů Davida
Lynche, románů Stephena Kinga;
RICHMOND, T. R.: Co po ní zůstalo - psychologický thriller je prvotinou T. R. Richmonda,
oceňovaného britského novináře;
TARTT, Donna: Stehlík - román získal Pulitzerovu cenu za rok 2013. Životní příběh Theodo-

ra Deckera je především příběhem osudových
ztrát a nálezů - teroristický útok v newyorském
Metropolitním muzeu umění jej v raném mládí
připraví o milovanou matku, ale zároveň nečekanou shodou okolností učiní vlastníkem slavného
díla holandského mistra Fabritia, obrazu nevyčíslitelné hodnoty zvaného Stehlík.
Naučná literatura:
ČERNOŠICE - krásná kniha o Černošicích;
BURACHOVIČ, Stanislav: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - kniha podrobně sleduje nejen
naše světoznámé lázně, které se po desetiletích
devastace znovu snaží zaujmout odpovídající
místo v Evropě, ale i velké množství známých
a méně známých a dnes i pozapomenutých lokalit, ať již lázní či léčivých pramenů;
DVOŘÁK, Otomar: Po stopách českých králů pěšky i na kole - putování zajímavými místy
Berounska pro pěší i pro cykloturisty místy, kudy
kdysi chodili čeští králové;
DVOŘÁK, Otomar: Tajemná místa Berounska - kniha o putování po málo známých místech
pozoruhodnou oblastí, která se rozkládá mezi
Brdy a Berounkou;
POUL, Hubert: 1914-18. Horní Černošice
a Dolní Mokropsy v l. světové válce - Sborník
ke stému výročí vypuknutí l. světové války;
VÁCLAV, Petr: Za ďábly do deštných pralesů
Tasmánie - cestopis nás zavede na australský
ostrov, kde rostou nejpodivnější rostliny, které
nenajdete nikde jinde na světě. Žije zde i vakovlk, nejzáhadnější zvíře naší planety.

Pro děti a mládež:
Zlatá kniha říkadel - říkadla pro nejmenší;
BARTER, Nicola: Angličtina. 1000 prvních
slov - kniha je určena dětem, které se poprvé
setkávají s angličtinou. Prostřednictvím obrázků,
které jsou uspořádány do tematických okruhů,
se dítě srozumitelným způsobem učí základním
anglickým slovíčkům a jejich výslovnosti;
HOWARD, Martin: Baciláci - kniha s nádhernými ilustracemi a maxistránkami uvnitř,
po jejímž přečtení si děti umýt ruce už nikdy
nezapomenou;
KAHOUN, Jiří: Zevlouni - moderní dobrodružný příběh s vtipnými dialogy pro čtenáře od
10 let;
KRISEOVÁ, Eda: Prázdniny s Bosonožkou
- pro čtenáře od 8 let. Křehký příběh vypráví
o holčičkách Terezce a Majdě, které tráví s maminkou prázdniny na chalupě a prožívají všelijaká obyčejná i tajuplná dobrodružství;
SCHMIDT, Dieter: Atlas vesmíru pro děti zajímavé, napínavé a poučné čtení pro děti od
6 let.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
Středa:
9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek:
9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo
na www.naseknihovna.cz/cernosice
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