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Takovej barevnej vocas letící komety
FOTO: archiv agentury A.M.P.

-- Filip Topol --

Kdy: čtvrtek 9. února v 20.00
Kde: Club Kino
Zveme Vás ve čtvrtek 9. 2. od 20.00 do Club
Kina na celovečerní dokumentární film o českém skladateli, textaři, pianistovi a zpěvákovi Filipu Topolovi, jehož tvorba zasáhla tři generace
posluchačů. Jeho kapela Psí vojáci hrála jinak
než všechny kapely světa. Jejich CD můžeme
najít v katalozích hudebních obchodů od New
Yorku po Tokio. Po pádu železné opony koncertovali v mnoha evropských zemích, v USA
i v Japonsku. Když hráli v newyorkském klubu
Knitting Factory, recenzent The Newyorkpressu napsal: „They play music that leaves an almost unbearable ache in your chest, honest
music you rarely hear outside the blues”.
Něco více o Filipu Toplovi
Filip Topol (12. června 1965 – 19. června
2013, Praha) byl český zpěvák, pianista, skladatel a textař, vůdčí osobnost kapely Psí vojáci.
Charismatický a všestranně talentovaný umělec
na sebe začal strhávat pozornost již od svých
třinácti let. U začátku Filipovy hudební kariéry

stál Václav Havel. Když zjistil, že malému Filipovi nebylo umožněno vystoupení v pražském
divadle Rubín, protože je synem známého disidenta, dramatika Josefa Topola, pozval ho, aby
zahrál ve stodole na Hrádečku, kde Havel pořádal koncerty. První Filipovo vystoupení se tak
odehrálo po boku The Plastic People of The
Universe, což mu předznamenalo budoucnost.
Jeho potřeba svobodného vyjadřování v komunistickém Československu brzy narazila.
Filipovi a jeho čerstvě vzniklé kapele nezbylo,
než se na deset let přesunout do alternativního
prostředí undergroundové scény.
O filmu
Film odkrývá, jak se v životním osudu a postojích Filipa Topola odrážela doba před i po
sametové revoluci, jeho posedlost hudbou
a láska k Mozartovi, ale také jeho závažná nemoc. Celým filmem prostupují písně, které sám
Filip Topol označoval za formu svých deníků,
a jeho povídky, doplněné postřehy a vzpomínkami jeho životních souputníků a přátel. V neposlední řadě film obsahuje záznamy rozhovorů
s Filipem Topolem v unikátních audiovizuálních
archivech.
Jednotné vstupné 100 Kč.

Investiční výhled
města Černošice
Letošní rozpočet počítá s investicemi,
které znamenají největší nasazení vlastních prostředků města za řadu posledních let. V minulých letech jsme čerpali
celou řadu dotací a využívali jsme bankovní půjčky. Zatímco do stavby čistírny odpadních vod za 45 milionů jsme
z vlastního rozpočtu dali 10 milionů a do
sportovní haly za 53 milionů rozpočet
města přispěl také cca 10 mil. Kč, a i ty
jsme čerpali z úvěru, tak letošní investice – novou radnici, výkup pozemků
pod školou, výstavbu atletického oválu,
odvlhčení a zateplení školy už musíme financovat z vlastního. Počítali jsme s tím,
je to součást finančního plánu, který se
nám úspěšně daří realizovat.
Pro úplnost, našemu rekordnímu zůstatku na účtech na konci loňského roku
pomohlo (stejně jako celému státu) i odložení některých investic, které měly začít nebo proběhnout již v loňském roce,
a vyšší daňové příjmy.

Pavel Blaženín

29. Mokropeský Masopust
Masopust už se nám chýlí,
pracujeme s notnou pílí.
Však vypadá to letos tak,
že únorový nám ujel vlak.
A tak se celá sláva koná, vězte,
čtvrtého března v našem městě.
V novém roce hodně zdraví, štěstí,
sejdeme se na náměstí*.
* masopustním
www.mokromasopust.cz
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Vyjádření starosty ke zjištěnému havarijnímu stavu vily Tišnovských
10. ledna 2017
V rámci rekonstrukce stávajícího objektu z 30.
let minulého století se zjistily kritické a rozsáhlé
konstrukční vady vily Tišnovských v jejích základech, stropech i nosných stěnách přes všechna patra. Nejedná se jen o vliv stáří budovy, ale
o zásadní chyby při její původní výstavbě v době
velké hospodářské krize. Dle odborného posudku předloženého městu koncem prosince je
pro splnění současných norem nutné všechny
uvedené konstrukční prvky část po části vyměnit, nebo zásadně vyztužit, nebo postavit nově
celou budovu (v původní, upravené, nebo nové
podobě).
Jisté je, že již neplatí ani původní rozpočet
(43,6 mil. Kč včetně nové přístavby), ani původní termín dokončení nové radnice. Až do dalšího
rozhodnutí byly v prosinci stavební práce na rekonstrukci vily zastaveny.
2. ledna se situací zabývali radní města
a 4. ledna mimořádné jednání vedení města
včetně zastupitelů s celým technickým týmem
- architekty, projektanty, statiky a rozpočtářem.
O posouzení stavu budovy a možností řešení
jsme požádali další nezávislé odborníky z oboru
statiky a stavebních prací. Proběhla série dalších strategických i odborných jednání.
Začaly se posuzovat a projednávat varianty
dalšího postupu – provést i za zvýšených nákladů rozsáhlou rekonstrukci stávajícího objektu?
Nebo by vyšlo lépe po demolici postavit buď
přesnou kopii domu, ovšem s lepšími technickými i provozními parametry, nebo dokonce úplně
nově navrženou stavbu optimalizovanou pro budoucí užití pro městský úřad? Všechny tři varianty mají své významné výhody i nevýhody.
K datu vzniku tohoto textu se vedení města již
předběžně rozhodlo o pokračování v rekonstrukci, což je jistě dobrá zpráva z řady hledisek. I tak
to ale znamená zdržení, protože se musí zásadně
upravit celá projektová dokumentace. Samotné
prodražení dané havarijním stavem budovy odhadujeme na cca 5-10 milionů Kč vč. DPH.
Kdo za co může?
Samotné pozastavení stavby a otevřené připuštění, že se uvažuje dokonce o možnosti demolice, pochopitelně vzbudilo ve městě značný
ohlas, jakmile jsme tuto informaci zveřejnili.

FOTO: Petr Kubín

Protože se stavba citelně prodraží, současně
se zabýváme tím, jestli došlo k nějakému provinění a poškození. Otázkou je, jestli zjištěné vady
vnitřních konstrukcí mohly a měly být zjištěny
dříve, a co by se tím změnilo.
Projekt se dělal v době, kdy byl dům ještě
užíván, a řadu skrytých vad nešlo zjistit před
celkovým odkrytím omítek, tedy až po zahájení rekonstrukce. Dříve provedené sondy
do stavu dřevěných trámů či hloubky základů žádný havarijní stav neodhalily. Budova
neměla vnější známky zásadních statických
problémů. Stála desítky let, a kdyby v ní
zůstaly byty a nezačala rekonstrukce, stála by dál. I tak ale existují výtky směrem ke
generálnímu projektantovi, kterému některé
dodatečné zkoušky doporučila revize projektové dokumentace, kterou si město zadalo
u nezávislého odborníka zhruba před rokem.
Některé návrhy revizní zprávy projektant akceptoval a dodal upravenou verzi projektové
dokumentace, jiné nikoliv. Po bitvě je každý
generál, ale některé doporučené dodatečné
zkoušky nám mohly o problémech napovědět. Na druhou stranu, i samotné zkoušky
něco stojí a asi nikdy se nedělají všechny,
které by přicházely v úvahu, pokud k tomu
odborník nevidí pádný důvod.
Hlavní otázkou je, jestli pozdním zjištěním
skrytých statických vad stropů, komínových
těles, nosných stěn a základů vznikly nějaké
finanční škody a jaké. Škodou totiž nejsou více-

-- Při výkopových pracech pro založení navržené přístavby byla zjištěna nedostatečná hloubka
základů stávající vily – cca 30 - 40 cm pod úrovní podlahy suterénu v místech, kde dříve stávala
kůlna a nebylo proto možné hloubku základů ověřit. --

11x FOTO: Archiv MěÚ Černošice

-- Nesourodé cihelné zdivo v místě navržené
výtahové šachty – nelze realizovat původně
navržené řešení. --

-- Při provádění základových pasů navržené
přístavby byl zjištěn havarijní stav nosného
obvodového zdiva suterénu – nepravidelné
uvolněné kamenné a smíšené zdivo s výraznou degradací původního pojiva. --
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-- Záklopy stropu provedené z nekvalitních a krátkých prken. Tento stav vylučuje realizaci původně
navržených úprav nosné stropní konstrukce. --

-- Havarijní stav nosných železobetonových
prvků stropu – železobetonový průvlak provedený z nekvalitního železobetonu zaústěný
do komínového tělesa a poškozený ohněm
a zplodinami z hoření. --

práce, které by se musely po odhalení vad udělat tak jako tak. Případnou škodou by byly jen
náklady za takové stavební práce, které bychom
vůbec nedělali, kdyby skryté vady při náležitém
postupu najatých odborníků byly zjištěny dříve.
V současné době jde o některé práce provedené těsně před zastavením stavby při sanaci
základů, v ceně do 100 tis. Kč. Další škodou
může být nájem či penále, které bude město případně hradit ve své stávající budově, pokud ji
nevyklidí do konce letošního roku, což by činilo
cca 31 tis. Kč měsíčně. Do třetice lze za škodu
považovat dodatečné výdaje na opravy a úpravy

-- Chybné uložení železobetonového průvlaku na okraj nosného zdiva obvodové stěny – viditelná
svislá trhlina ve zdivu vlivem tohoto chybného uložení. --

projektové dokumentace, pokud stávající nejde
již použít.
Projektovou dokumentaci dělala renomovaná

-- Havarijní stav komínového zdiva vnitřních stěn, do kterého byly již při výstavbě domu naprosto
nevhodně vloženy hlavní nosné železobetonové průvlaky nesoucí stropní konstrukci. Dům takto
řadu let stál, ale v rámci rekonstrukce se pod takový stav hlavních nosných stěn žádný statik
nepodepíše. -4

mezinárodní architektonicko-projekční kancelář,
statické práce pro ně subdodávkou renomovaná specializovaná česká firma. Takovéto společ-

-- Dodatečně bourané otvory v nosných
stěnách a zejména v extrémně zatížených
místech pod uložením průvlaku. --

z radnice
nosti mají pojištění odpovědnosti, a pokud by se
prokázalo, že město bylo nějak poškozeno, požadovali bychom kompenzaci. To je náš zájem
a naše zákonná povinnost řádného hospodáře.
Každopádně ale tyto případné škody tvoří jen
malý zlomek z celkového prodražení projektu,
jehož příčinou je něco jiného.
Je nutné zdůraznit, že věcně je hlavní příčinou
dnešního problému s prodražením rekonstrukce
to, že se město (už v předchozích volebních
obdobích) rozhodlo na kancelářskou budovu
přestavět - a tedy dle současných přísných technických a bezpečnostních norem rekolaudovat
- starý činžovní dům, který skrýval řadu konstrukčních vad z doby své výstavby i pozdějších
úprav jednotlivými nájemníky. Bohužel jsme si
nepříjemně potvrdili obecně známé pravidlo, že
každá rekonstrukce se prodraží.
Celkové navýšení ceny stavební zakázky, a to
včetně řady úprav, které si dodatečně vyžádalo
město a které se statickými problémy nesouvisí,
nesmí dle zákona překročit 45 % ceny zakázky.
Přesná čísla budeme znát až po provedení úpravy projektové dokumentace, cca za 3 měsíce.
Do té doby může pokračovat výstavba nového
objektu pošty, policie a knihovny dle původního
návrhu, zatímco rekonstrukce vily bude po tuto
dobu pozastavena.
Filip Kořínek

Aktuální informace
(doplněno po uzávěrce)
Rada města přijala 16. 1. 2017 následující
rozhodnutí: Rada města Černošice souhlasí,
po pečlivém prověření a zvážení možných
variant řešení, pokračovat v rekonstrukci vily
Tišnovských na radnici, a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo města o tomto
usnesení rady.
Zastupitelstvu bylo toto rozhodnutí předloženo na jeho zasedání 25. 1. 2017 – výsledek projednání byl znám až po odeslání IL
do tiskárny.

-- Stávající podezdění stropního průvlaku, který
je výrazně prohnutý – nelze ponechat. --

Zprávy z Městské policie
• Opakované krádeže
Dne 6. 1. 2017 krátce
po 15. hodině dostala hlídka Městské policie Černošice oznámení o odcizení
zboží v prodejně Albert
v Černošicích. Strážníci dostali popis osoby
a směr, kudy zloděj utekl z prodejny. Strážníci při pátrání po této osobě zjistili, že utekl na
nádraží, kde se schoval do podchodu a v momentě, kdy na nástupiště přijel vlak, pokusil se
strážníkům schovat ve vlakovém vozu, kde se
zamknul na WC. Ani tento „ukrývací manévr“
mu nebyl nic platný a strážníci muže dostihli.
Na WC zjistili, že se muž pokusil vyhodit lup do
záchodu. V osobě dle místní znalosti strážníci
poznali muže, který se krádeží v obchodech
dopouští opakovaně. Vzhledem k tomu, že
muž již má v evidenci rejstříku přestupků několik záznamů, nebylo možné věc řešit na místě
blokovou pokutou, ale celá věc byla oznámena
příslušnému správnímu orgánu k projednání.
• Pomoc v nouzi
Netradiční oznámení přijala hlídka Městské
policie Černošice dne 8. 1. 2017, kdy starší
žena uvedla, že je zamčená ve své chatě v ul.
Ukrajinská, Černošice a nemůže se dostat
z důvodu poruchy zámku ven. Strážníci přijeli

na místo, kde se jim po krátké námaze podařilo „přemluvit zámek u dveří“ a ten paní pustil
na svobodu. Po poděkování za pomoc bylo
paní doporučeno, aby si zakoupila nový zámek
a vyhnula se tak možným obtížím.
• Zase ta zima
Dne 11. 1. 2017 po sedmé hodině ranní
byla na služebnu Městské policie Černošice
oznámena dopravní nehoda v křižovatce ulic
Dobřichovická a Slunečná v Černošicích. Po
příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná
o dvě vozidla tov. zn. Škoda. Příčinou nehody byl pravděpodobně smyk jednoho z vozů
a najetí do protisměru. Naštěstí se nehoda
obešla bez zranění. Strážníci na místo přivolali
hlídku dopravní policie a následně i hasiče, jelikož z vozů vytékaly provozní kapaliny, a začali
usměrňovat provoz. Vzhledem k silnému mrazu byla po osmé hodině na místo vyslána druhá
hlídka strážníků, aby mohlo dojít při usměrňování provozu ke střídání. Po vyšetření nehody
a odklizení místa byla v 9:45 hod. silnice znovu
zprůjezdněna.
Druhého dne se situace opakovala. V kopci z Dobřichovic těsně před sedmou hodinou
uvízla cisterna a ještě před přijetím strážníky
přivolaného posypového vozu se o cisternu
zaklínil linkový autobus. Aby toho nebylo málo,

-- Dozdívky z dutých cihel
ve střední nosné zdi. --

porouchal se i přejezd v Radotínské ulici a nedaleko Roblína se u rybníčka vzpříčila vozidla.
Z tohoto důvodu došlo k vážné dopravní komplikaci ve městě. Naštěstí České dráhy částečně přejezd zprůjezdnily a vozidla mohla po nepříjemném čekání projet. Horší to bylo v kopci,
kde bylo nutno komunikaci uzavřít, aby měli
hasiči a cestáři možnost vozidla vyprostit. Z tohoto důvodu strážníci odkláněli dopravu, a řidičům radili, kudy místo objet. Komunikace byla
znovu zprůjezdněna před devátou hodinou.
Všem ukázněným řidičům děkujeme za trpělivost, ohleduplnost a pochopení.
• Informace
Od ledna letošního roku si Městská policie
Černošice zřídila profil na Facebooku. V dnešní době, kdy světu vládne internet a sociální
sítě, jsme se rozhodli využít tuto aplikaci k informování občanů o činnosti Městské policie
Černošice, k předávání užitečných rad, kontaktů a různých upozornění. Tento způsob se
osvědčil jiným městským policiím, zejména
pak při odchytech psů, kde je problematické
zjištění majitele. Pevně doufáme, že tento krok
bude přínosem nejen pro občany města Černošice, ale i pro občany okolních obcí. Odkaz
na Facebooku: Městská policie Černošice.
Otmar Klimsza,
Městská policie Černošice
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Otevřený dopis starostů obcí společně využívajících služby
městské policie – nesouhlas s návrhem na omezení kompetencí

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené
senátorky, vážení senátoři,
žádáme Vás tímto otevřeným dopisem, abyste
neomezovali pravomoc městských a obecních
policií provádět měření rychlosti.
Dle informace v celostátním tisku (MF Dnes,
28. 11. 2016) se připravuje návrh, podle kterého
by městská policie směla měřit jen v obci, která
ji zřídila. S takovým záměrem nesouhlasíme.
Naše obce sdílejí služby Městské policie Černošice na základě veřejnoprávních smluv, které
schválila naše zastupitelstva.
Činnost městské policie považujeme za potřebnou. Policie České republiky prokazatelně
nemá takové kapacity, aby mohla potřebný dohled na území našich obcí zajistit.
Každá obec má své specifické potřeby zajištění bezpečnosti obyvatel. O způsobu využití
služeb Městské policie spolurozhodují starostové přidružených obcí – někde je kladen důraz
na prevenci krádeží, jinde na veřejný pořádek či
bezpečnost dopravy v blízkosti školy atd.
Přidružené obce se podílejí na nákladech
Městské policie, proto by bylo nelogické jim
zakázat využívat stejných možností pro zajištění

Informace Finanční správy:

Daň z nemovitých věcí
Finanční správa zavádí pro poplatníky novou
službu spočívající v zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí na email namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na email kompletní informaci s údaji pro
placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na
alonži složenky, tj. informace o výši stanovené
daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro
placení daně včetně QR kódu, umožňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového
bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí emailem.
Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení
daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí emailem, nebude zaslána složenka.
Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem naleznete na webových stránkách města
či Finanční správy.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
Zdroj: informace z TZ Finanční správy
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bezpečnosti svých občanů jako má obec, která
MP zřídila.
Přidružené obce nemají žádný přímý výnos
z udělených pokut a ani pro zřizující obec není
výnos z pokut zásadní – nepřevyšuje výrazně
náklady na pořízení a údržbu radarové techniky
a související činnosti.
Měření se provádí k zajištění bezpečnosti,
nikoliv k výběru peněz. Měříme proto, aby auta
neohrožovala naše občany. Měříme proto, abychom ochránili životy a zdraví - a jde o stejné
životy v obci, která policii zřídila, jako v obcích,
které ji využívají na základě smluv.
Omezení kompetencí městské policie měřit
rychlost na území přidružených obcí bychom
vnímali jako nepřijatelné a nesystémové zasahování do nezávislosti samosprávy. Omezili byste naši možnost zajišťovat bezpečnost našich
občanů.
Jsme zneklidněni, že pro omezení pravomocí
městské policie se vyslovují i ti z poslanců, kteří
podle vlastních slov sami dostali pokutu za překročení rychlosti. Takový postup považujeme za
nezodpovědný a neetický.
Jsme přesvědčeni, že pokud jsou porušová-

na pravidla, je nutné se zabývat těmito přestupky nebo nastavením pravidel (rychlosti), nikoliv
právem policie porušování platných pravidel
zjišťovat.
Jsme přesvědčeni, že dochází-li někde účelovému vybírání pokut za zanedbatelné překročení, je třeba se zabývat těmito jednotlivými
případy, nikoliv plošně trestat všechny. Městská
policie smí měřit jen v úsecích schválených Policií ČR, což státu dává dostatečnou kontrolu.
Žádáme o zachování kompetencí obecní/městské policie nejméně v současném
rozsahu.
Žádáme také, aby její dobrá pověst a důležitá
činnost nebyly opakovaně zpochybňovány.
Podepsáno v lednu 2017
Mgr. Filip Kořínek, starosta města Černošice
Karel Kindl, starosta obce Kosoř
Ing. Petr Hampl, starosta města Dobřichovice
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce Hlásná
Třebaň
Ing. Marie Sommerová, starostka obce Karlík
Mgr. Kamil Abbid, starosta obce Řitka
Ing. Jitka Šůrová, starostka obce Třebotov

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
JARO 2017
11. 3. 8:00 – 12:00
n

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

18. 3. 8:00 – 12:00
n

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

25. 3.
n

1. 4.
n

8:00 – 12:00

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

8. 4.
n

8:00 – 12:00

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

8:00 – 12:00

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

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat do TS), lednice, veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

z radnice

Investiční výhled města Černošice
pokračování ze str. 1

S čím se počítá letos a příští rok
Letošní rozpočet počítá s investicemi za 140
milionů Kč, z toho 130 mil. Kč kryje „zapojení
zůstatku“ –tj. prostředků uspořených za předchozí období, které nyní mají být jednorázově
spotřebovány. Jen zbývajících 10 mil. Kč na investice jde z letošního běžného rozpočtu.
Příští rok už tak velkorysý nebude. Věříme, že
opět nemalou částku ušetříme v letošních provozních výdajích a snad se objeví i dodatečné
příjmy. Některé investiční projekty se neuskuteční - například pokud nezískáme požadovanou
dotaci, zbydou nám v rozpočtu připravené peníze na její spolufinancování a záměr i alokované
prostředky se posunou do roku 2018. Nakonec
tedy i v příštím roce budeme mít na investice
více než třeba těch 10 milionů, které by bez
úspor a úvěrů byly naším maximem pro rok letošní, kdybychom neměli našetřeno z minula.
Naše finanční plánování musí i nadále být promyšlené a opatrné, aby rozvoj města mohl dále
pokračovat. Samozřejmě vedle dalších investic
chceme i nadále splácet přijaté úvěry (aktuálně

splácíme tempem 17 mil. Kč ročně) a cca do
4-5 let můžeme mít všechny současné úvěry
splaceny.
Strategický plán města
V rámci strategického přístupu k řízení města
a plánování investic je důležitým dokumentem
strategický plán města. Ten poslední byl pro
čtyřleté období 2013-2016. Aktuálně se k projednání v zastupitelstvu připravuje nový plán, pro
šestileté období 2017-2022.
V přiložené tabulce uvádíme přehled investic,
které jsou již dnes jako potřeby známé nebo
které považujeme za potřebné a žádoucí a pracujeme na jejich přípravě. Uvedené částky jsou
většinou jen velmi hrubými odhady možných nákladů. U tří záměrů není částka uvedena vůbec,
zatím ji nelze odhadnout (případně se předpokládá, že by financování nemuselo být z městského rozpočtu). V přehledu NEJSOU uvedeny
investice, které zahrnuje rozpočet 2017 – ty najdete v jiné tabulce.
Jak vidíte, není toho málo. Pokud bychom

měli většinu těchto investic v příštích pěti letech
zrealizovat, činí to ročně cca 50-60 milionů (a to
bez investic, které v přehledu nejsou vyčísleny,
nebo jejich potřeba se teprve objeví). Při nárůstu nákladů (zejména: růst platů, vyšší náklady na
24h provoz městské policie, vyšší náklady na
provoz školy rozšířené o nové třídy a sportovní halu) a současně omezení některých příjmů
(město přišlo od letoška o cca 9 mil. Kč ročně
změnou daňových zákonů, o 1-2 mil. Kč zákazem výherních automatů aj.) vyžaduje rozpočet
i do budoucna velkou pozornost a opatrnost.
Jinak by se dosavadní úspěšný rozvoj města
mohl zastavit a na realizaci potřebných investic
bychom už neměli.
Pokud v přehledu podle Vás něco zásadního
chybí, prosím napište mi email. Děkuji. Zastupitelstvo bude o strategickém plánu jednat na
jednom ze svých příštích zasedání.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

Investiční záměry pro roky 2018-2022
Podklad pro připravovaný Strategický plán 2017-2020 (jedná se pracovní, neprojednaný a formálně neschválený materiál starosty města)
(částky jsou uvedeny v mil. Kč)
Stavební projekty
Dokončení rekonstrukce a přístavby nové
radnice
Zahradní úpravy u vily Tišnovských vč.
cestičky podél Švarcavy
Podchod pod tratí (Topolská)
Rekultivace skládky U Dubu
(možná dotace)
Nákup a vybavení zázemí městského sálu
Nový skatepark / úprava stávajícího
Lávka vedle Kamenného mostu
Dokončení revitalizace návsi u kostela
Výměna povrchu v centrální části Karlštejnské ulice
Úpravy od černošického jezu po chatovou osadu Na Vírku
Centrum Černošic, centrum Mokropes
Síň/Muzeum Věry Čáslavské
Rekonstrukce domu Poštovní 228
Další rekonstrukce - bývalá hasičárna,
technické služby aj.
Mokropeský statek (komunitní centrum
apod. - odhad)
Mezisoučet
Ostatní
Stavební / dopravní technika pro Technické služby
Dešťová kanalizace Srbská a další,
retenční nádrže
Výkupy související s rekonstrukcí železnice (domek)
Stará nádražní budova - obnova a převzetí
do správy
Vybudování nového hřbitova
Mezisoučet

27
3
5
10
3
2
5
5
3
3

10
10
30
89

6
8
2

Škola a školky
MŠ Husova (druhá polovina spolufinancování)
Atletický ovál (dokončení)
Letní třída, jeviště, hlediště u ZŠ
Taneční sál u ZUŠ
Celková rekonstrukce interiéru ZŠ
Přístavba šatny v ZŠ Komenského
Přístavba a nástavba v ZŠ Komenského
(spolufinancování)
Výměna oken a svítidel v ZUŠ
Bezbariérový přístup do ZŠ (výtah)
Mezisoučet

8
10
10
20
15
1
10
3
2
79

Veřejné osvětlení (2 mil. Kč ročně)
K Dubu
Husova (úsek od Kollárovy ul.)
Mládežnická
Alešova (Husova – Havlíčkova)
Ukrajinská – Františka Kocourka – Topolská (úsek délky cca 2 km)
Fialková
Lermontova
V Dolích
Gogolova (1 lampa)
Boženy Němcové (Smetanova – Nerudova) – 1 lampa
Svatopluka Čecha (Nerudova – Husova)
– 1 lampa
další různá rozšíření a doplnění
Mezisoučet

10

Chodníky
Chodníky podél II/115
Chodníky – Topolská, Dr. Janského, aj.
Mezisoučet

2
3
5

Rekonstrukce dalších komunikací
Bulharská
Gogolova
Hradecká
Chrudimská
Jičínská (spodní část)
K Lesíku
Karlická
Lermontova
Mládežnická
Olbrachtova
Pod Hladkou Skálou
Poštovní
Pražská
Příbramská
Revoluční
Srbská
Školní
U Mlýna
V Dolích
Voskovcova
Zdeňka Škvora
Mezisoučet

35

SOUČET

267

3
30
49
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Rozpočet města na rok 2017
Na svém posledním zasedání v roce 2016 zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
města na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako
schodkový, kdy schodek je kryt zapojením zůstatků účtů, tj. ušetřenými penězi z minulých let.
Celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 jsou
schváleny ve výši 363,9 milionu korun. K tomu
je potřeba přičíst 16,3 milionu korun na splátky
úvěrů, celkem tedy 380,2 milionu korun. Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 250,8 milionů
korun. Rozdíl ve výši 129,4 milionu korun je pokryt tzv. zapojením zůstatku na účtu, tedy penězi,
které zbývají díky úsporám a nevyčerpaným výdajům předchozích let. Tyto dodatečné prostředky budou všechny využity na investice, ke kterým
běžný rozpočet přidává už jen dalších 6,0 mil.
Kč na celkovou plánovanou výši investic pro rok
2017 dosahující 135,4 mil. Kč.
Rozdělení grantů
Grantové programy dostaly celkem 1,04 milionu Kč. Na granty pro oblast sociální je přiděleno

v letošním roce 50 tisíc korun. Oproti loňskému
rozpočtu jsou navýšené částky grantů pro oblast
práce s mládeží o 20 tisíc korun na 610 tisíc korun, granty pro oblast kultury jsou také navýšeny
o 20 tisíc korun na 380 tisíc korun. Dále město
mimo grantové programy počítá s příspěvkem
200 tis. korun na veřejné bruslení, 100 tis. korun
na zimní stadion a 200 tis. korun na sokolovnu.
Investice a rekonstrukce
V plánovaných výdajích je přibližně 135 milionů korun na investice a rekonstrukce, což je
o 43 milionů více než v minulém roce. Jedná se
například o 30 milionů na rekonstrukci vily Tišnovských v Karlštejnské ulici na městskou radnici, 15 milionů na nákup pozemků pod školou
v Mokropsech, 14 milionů na dvě nové cisterny
pro hasiče (z toho je 8 milionů kryto dotacemi),
dále 10 milionů na rekonstrukci komunikací, 6,5
milionu na zateplení budovy C ZŠ v Mokropsech,
5 milionů na izolaci proti zemní vlhkosti budovy B
ZŠ v Mokropsech, 5 milionů na dešťovou kanali-

zaci v ulici Vrážská a 5 milionů na zahájení výstavby atletického oválu u ZŠ v Mokropsech.
V rámci jednání rady města při přípravě rozpočtu byly za přítomnosti ředitelek škol projednány také jejich návrhy rozpočtů. V tabulce jsou
přehledně zpracovány příspěvky města jednotlivým školám (příspěvky jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu pod příslušnými oblastmi činností
města).
V níže uvedené tabulce je schválený rozpočet
v členění podle jednotlivých oblastí činností (paragrafy), vždy v rozdělení na jednotlivé typy příjmů, resp. výdajů (daňové, nedaňové, kapitálové
a dotační, resp. běžné a investiční). Podrobnosti
rozpočtu v členění až na jednotlivé položky (tedy
druhy příjmů a výdajů v rámci každé činnosti) jsou
zveřejněny na webu města www.mestocernosice.cz v odkazu Rozpočet/2017/podrobnosti.
Martina Šnoblová,
rozpočtářka, finanční odbor

Schválený rozpočet dle ODPA na rok 2017
OdPa
Pol
Název
Rozpočtové příjmy
Daňové
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem
Nedaňové
2169
2221
2299
2310
2321
3113
3314
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3636
3639
3723
3725
3769
4350
4351
8

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách - pokuty
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty
Vodovody
Kanalizace a čistírna odpadních vod
Základní škola
Knihovna
Informační list
Městský sál na Vráži
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Technické služby
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Ostatní správa v ochraně životního prostředí - pokuty
Dům s pečovatelskou službou
Terénní pečovatelská služba

Příjmy

Výdaje

14 000,00
500,00
1 200,00
15 000,00
9 000,00
34 000,00
4 800,00
470,00
110,00
25,00
200,00
1 200,00
31 630,00
12 100,00
124 235,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
6,50
4 500,00
20 130,00
160,00
800,00
50,00
480,00
200,00
260,00
517,00
423,32
50,00
300,00
25,00
80,00
1 280,00
300,00
1 970,00
950,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z radnice
5311
Městská policie
6171
Činnost místní správy - úřad
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové
2321
Kanalizace a čistírna odpadních vod
5512
Hasiči
Kapitálové příjmy celkem

1 800,00
756,66
10,00
35 348,48

0,00
0,00
0,00
0,00

600,00
500,00
1 100,00

0,00
0,00
0,00

54 011,00
26 133,13
2 863,00
7 110,44
90 117,57
250 801,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 100,00
305,00
720,00
170,00
8 047,00
5 999,00
4 057,33
11 074,53
325,11
218,00
12,00
38,00
782,00
300,00
2 440,00
201,00
1 110,00
205,00
75,00
2 050,00
114,10
30,00
1 472,00
8 575,00
7 400,00
121,00
161,00
42,00
1 488,00
3 743,50
1 002,00
3 280,00
217,00
540,00
10 780,00
1 994,47
1 739,00
130 073,10
720,00
1 210,00
12 000,00
2 550,00
228 481,14

Dotační
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Dotační příjmy celkem
Rozpočtové příjmy celkem

Rozpočtové výdaje
Běžné
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3111
3113
3231
3314
3319
3326
3349
3392
3399
3412
3421
3612
3613
3631
3632
3633
3636
3639
3722
3723
3725
3729
3745
4339
4350
4351
4379
5299
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
Běžné výdaje celkem

Silnice
Chodníky, cyklostezka
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní značení
Vodovody
Kanalizace a čistírna odpadních vod
Mateřské školy
Základní škola
Základní umělecká škola
Knihovna
Městská kronika
Kulturní památky
Informační list
Městský sál na Vráži
Kultura
Hřiště
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní rozvoj
Technické služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Skládka
Městská zeleň
Pěstounská péče
Dům s pečovatelskou službou
Terénní pečovatelská služba
Služby pro seniory
Krizová rezerva
Městská policie
Hasiči
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy - úřad
Úroky z úvěrů a bankovní poplatky
Pojištění
Daně placené městem
Provozní rezervy
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z radnice
Investiční
2212
Silnice
2219
Chodníky, cyklostezka
2310
Vodovody
2321
Kanalizace a čistírna odpadních vod
3111
Mateřské školy
3113
Základní škola
3231
Základní umělecká škola
3631
Veřejné osvětlení
3635
Územní plánování
3636
Územní rozvoj
4350
Dům s pečovatelskou službou
5311
Městská policie
5512
Hasiči
6171
Činnost místní správy - úřad
6409
Investiční rezerva
Investiční výdaje celkem
Rozpočtové výdaje celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 000,00
4 323,00
100,00
100,00
14 400,00
21 632,00
4 200,00
2 100,00
760,00
25 500,00
100,00
300,00
13 865,44
31 000,00
2 000,00
135 380,44
363 861,58

Financování
0
8115
Zapojení zůstatků na účtech
0
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Financování celkem

129 359,53
0,00
129 359,53

0,00
16 299,00
16 299,00

CELKEM

380 160,58

380 160,58

Příspěvky příspěvkovým organizacím 2017 - schválený rozpočet
Paragraf

Položka

3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3231
3231

5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331

Příspěvková organizace
MŠ Karlická
MŠ Topolská

MŠ Barevný ostrov
Základní škola
Základní umělecká škola

Druh příspěvku
provozní
provozní „na odpisy“
provozní
provozní „na odpisy“
rezerva na platy
provozní
provozní „na odpisy“
provozní
provozní „na odpisy“
provozní
provozní „na odpisy“

„Výdaje
v tis. Kč“
970,000
520,059
568,000
68,356
300,000
997,000
663,916
5 786,400
2 030,132
140,000
185,110
12 228,97

Investice ve schváleném rozpočtu 2017
Rekonstrukce komunikací
Dešťová kanalizace v ul. Vrážská
Chodník Říční (kolem kontejnerů k přejezdu)
Chodník Říční (Zdeňka Lhoty - Topolská) - dotace IROP
Chodník Zdeňka Lhoty (Říční - Šeříková) - dotace IROP
Chodník Dobřichovická (Jitřní - Slunečná)
Chodník Topolská (Říční - Mateřídoušková)
Chodník Dr. Janského - dotace IROP
Chodník Mateřídoušková
Černošické nábřeží
Veřejné prostranství Na Skále
MŠ - Výstavba mateřské školy Husova ul. - dotace MŠMT
ZŠ - Předokenní rolety v budově „A“ + oplechování a oprava oken
ZŠ - Izolace proti zemní vlhkosti budovy B
ZŠ - Zateplení ZŠ Mokropsy - budova „C“ +TDI
ZŠ - Výměna tepelného zdroje v Komenského + TDI - dotace SFŽP
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ZŠ - výměna stoupaček ZŠ Komenského
ZŠ - bezbariérové řešení (plošiny v budovách A a C)
ZŠ - Atletický ovál
ZUŠ - rekonstrukce domečku na zahradě
Výstavba VO v ul. Střední III. etapa (Gogolova - Čajkovského)
Výstavba VO v ul. Gogolova
Výstavba VO v ul. Vrážská (Klatovská - V Rybníčkách)
Výstavba VO v ul. Mládežnická
Výstavba VO Dr. Janského - dotace IROP
Výstavba VO Dr. Říční - dotace IROP
Cisterna CAS 20 - dotace HZS a StčK
Cisterna CAS 30 - dotace IROP
Pozemky včetně pozemků pro atletický ovál u ZŠ Mokropsy
Přestavba vily Tišnovských na úřad

z radnice

Společná výzva starostů svazku obcí Region Dolní Berounka
k přijetí opatření ke snížení hluku z nákladní železniční dopravy
Ing. Dan Ťok, ministr
Ministerstvo dopravy ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Na vědomí:
Mgr. Richard Brabec, ministr, Ministerstvo
životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr, Ministerstvo zdravotnictví, Palackého n. 4, 128 01
Praha 2
Ing. Jaroslava Jermanová, hejtmanka, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5

Vážený pane ministře,
svazek obcí Region Dolní Berounka zahrnuje
všechny obce v údolí řeky Berounky od jižního
okraje Prahy až po středočeské město Beroun.
Naše údolí je hustě obydlené desítkami tisíc
trvale žijících obyvatel a současně intenzivně
využíváno řadou dalších pro rekreační účely.
Velká část obytných domů se v našich obcích
a městech tradičně nachází v těsné blízkosti
železniční trati Praha-Beroun-Plzeň. Tato trať je
velmi důležitým spojením do hlavního města, ale
současně také silně zatěžuje naše životní prostředí hlukem, často nad míru únosnosti.
Již řadu let jsme aktivními a konstruktivními
partnery pro správu železnic (SŽDC) v rámci
přípravy celkové rekonstrukce („optimalizace“)
této trati. Jejím cílem je i posílení příměstské
osobní dopravy, protože stávající kapacita není
z dlouhodobého hlediska dostatečná. Nákladní
a rychlíková doprava musí být výhledově vymístěna do nově vybudovaného přímého propojení
Prahy a Berouna, nicméně dle dřívějšího sdělení
vlády ČR má tento projekt horizont realizace až
někdy v letech 2030-2050.
Na základě dlouhodobého sledování a opakovaného měření (včetně letošního roku) a díky
analýze hlukových map a dalších odborných
podkladů týkajících se provozu na naší železniční trati víme, že ZCELA ZÁSADNÍ podíl na
hlukovém zatížení z provozu na železniční trati
představuje NÁKLADNÍ DOPRAVA. Zatímco
moderní elektrické osobní vlaky jsou poměrně
tiché, průjezd nákladního vlaku způsobuje vždy
ohlušující hluk a silné vibrace. Situace je o to
horší, že se provoz nákladních souprav v důsledku vytíženosti trati osobní dopravou více
soustřeďuje na noční hodiny, kdy je dopad na
obyvatele závažnější (překročení hygienických
norem je výraznější).
Jsme seznámeni s tím, že zásadní podíl na
vzniku hluku má u nákladních vlaků TECHNOLOGIE BRZD – současný zastaralý vozový park
používá takřka výlučně LITINOVÉ ŠPALÍKOVÉ
BRZDY, které jsou hlučné (a to nejen při brzdění) a současně způsobují další degradaci kolejového svršku a nepřímo dále zvyšují hlukové
zatížení.
Jsme rovněž seznámeni s tím, že například
Švýcarsko a Německo rozhodly o úplném zákazu litinových špalíkových brzd (od roku 2020
a dále).

Ve světle toho je zarážející, že např. ČD Cargo, a.s., jako stále největší nákladní železniční
dopravce v ČR, se podle našich informací hlukovými souvislostmi vážně nezabývá, přestože
avizovaná omezení na síti zemí západní Evropy
zásadně ovlivní či omezí jízdy českých dopravců
do zahraničí.
Postrádáme systém zpoplatnění použití železniční infrastruktury zohledňující hlukové parametry vozidel podle principu „znečišťovatel
platí“. SŽDC má již dnes možnost zavést systém
poplatků odstupňovaných podle hluku na základě směrnice Evropského parlamentu a rady
2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (čl. 45 a 46). Poplatek
může být motivačním nástrojem i pro omezení
nežádoucího provozování hnacích vozidel nezávislé trakce na elektrifikovaných tratích, jako je
Praha-Beroun.
Proto velmi vítáme, že Ministerstvo dopravy
připravuje program pro využití evropských fondů
na podporu výměny technologie brzd pro železniční dopravce, což je nezbytný krok pro rozhýbání celého systému.
Podle odborných studií je snížení hlučnosti
nákladních vozů využívajících kotoučové brzdy
nebo brzdy s kompozitními špalíky až o 8-12
dB, což je pro lidské vnímání a zdraví obrovský
rozdíl.
Snížení hlukového zatížení výměnou brzdových technologií je účinné celoplošně (celorepublikově – všude v místě provozu odhlučněného vlaku) a je šetrné k lidem i přírodě, protože
brání vzniku hluku, namísto pouhého ex post
odhlučnění např. hlukovými stěnami.
Toto naše stanovisko navazuje na předchozí,

kde jsme žádali o urychlení kroků k budoucímu
přeložení dálkové rychlostní a nákladní železniční dopravy z trasy Praha-Beroun zcela mimo
údolí řeky Berounky, což i nadále považujeme
za dlouhodobou prioritu.
Žádáme Vás tímto, abyste se v maximální míře
zasadili o přijetí opatření, která povedou v co
nejkratší době k zásadnímu snížení hlukového
zatížení našich obyvatel hlukem z nákladní železniční dopravy, a to zejména:
• Maximalizovat finanční prostředky určené od
příštího roku na dotace na výměnu brzdných
technologií nákladních vozů
• Motivovat nákladní dopravce k výměně brzd
vhodným nastavením poplatků za užití železniční
dopravní cesty
• Zvýšit dopravní poplatky za průjezd silně
obydlenými oblastmi s vysokým hlukovým
zatížením
• Prosadit v ČR celkový zákaz zastaralé technologie brzd s litinovými špalíky od roku 2020.
Veškeré výše popsané návrhy vycházejí z odborných materiálů a prezentací, které jsou dostupné SŽDC i Ministerstvu dopravy, některé
jimi byly dokonce vytvořeny či zveřejněny. Veškeré návrhy jsou v souladu s Evropskou legislativou. Cílem našeho stanoviska je apelovat na zavedení potřebných kroků v nejkratším možném
časovém horizontu.
Vážený pane ministře, žádáme Vás o maximální úsilí v prosazení potřebných opatření.
Písemnou komunikaci v této věci prosím směřujte na všechny signatáře individuálně, nebo
společným dopisem na adresy uvedené v zápatí
této stránky. Děkujeme.
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Z 82. jednání Rady města Černošice (19. 12. 2016)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přístavba Karlštejnská
259 - dodatečné práce a změny řešení ve
stávající budově
Rada města Černošice bere na vědomí změny
technického řešení včetně vyčíslení dodatečných prací v hodnotě 2.266.368,46 Kč bez DPH
(2.742.306,21 Kč s DPH); schvaluje uzavření
smluvního dodatku č.1 ke smlouvě č. 358/2016
na dodatečné stavební práce v rámci stavebních
úprav budovy čp. 259 v ul. Karlštejnská se společností Metall Quatro s.r.o., IČ: 61538213.
• Rekonstrukce domu Karlštejnská č.p.259,
nová radnice - aktuální zaměření stávajícího
stavu objektu
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
vypracování aktuálního zaměření stávajícího stavu
domu č. p. 259; schvaluje uzavření smlouvy o dílo
(CES 515/2016) s geodetickou kanceláří 3G Praha s.r.o., IČ: 272 02 101 na zaměření stávajícího
stavu domu č. p. 259 ve výši 61.600 Kč bez DPH
(74.536 s DPH).
• Stavební úpravy v budově „C“ ZŠ Černošice
v souvislosti s vybudováním přístupu na terasu na střeše nových šaten
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČ:
62743881 na stavební úpravy v budově „C“ ZŠ
Černošice v souvislosti s vybudováním přístupu k terase na střeše nových šaten a úpravy požárního řešení ve výši 182.283,13 Kč bez DPH (220.562,59
vč.DPH); schvaluje uzavření smlouvy o dílo (CES
509/2016) se společností Chládek & Tintěra, a.s.
na tyto stavební úpravy.
• Studie přístavby nové kmenové učebny,
učebny dílen a sborovny k ZŠ Černošice
Mokropsy - výběr vítězného návrhu
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o předložených studiích navýšení kapacity ZŠ Černošice – Mokropsy; schvaluje rozpočtové opatření č. 133; souhlasí s výběrem studie na přístavbu dílen a sborovny od ing. arch. Ivany Němcové
a s výběrem studie na nástavbu budovy pro 1. třídy
(o tři učebny) od spol. GRIDO, architektura a design, s.r.o; ukládá finančnímu odboru zapracovat
rozpočtové opatření do rozpočtu 2016.
• Oprava vánočních dekorů
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. IČ:
25751018, na opravu vánočních dekorů za částku
50.578 včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 132; ukládá finančnímu odboru zapracovat
rozpočtové opatření č. 132 do rozpočtu r. 2016.
• Oprava výtluků v ulicích Havlíčkova, Kazínská a Gorkého - cenová nabídka
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Stavební společnost Šlehofer, s. r. o.,
IČ.: 27146324, na provedení opravy nerovností
v komunikacích Havlíčkova, Gogolova a Kazínská
za celkovou cenu 48.240 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 135; ukládá finančnímu
odboru zapracovat rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2016.
• Dohoda o splátkách dlužné částky za vodné
a stočné
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dohody o splátkách (CES 512/2016) dlužné částky
za vodné a stočné v celkové výši 27.702 Kč s paní
O. L.
• Výběr zhotovitele studie a jednostupňové
projektové dokumentace pro přístavbu šaten k ZŠ Černošice v Komenského ulici
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Rada města Černošice bere na vědomí informace
o došlých nabídkách na zpracování studie a jednostupňové projektové dokumentace pro přístavbu
šaten k ZŠ Černošice v Komenského ulici; souhlasí s výběrem nabídky společnosti Atelier 15,
s. r. o., IČ: 26746450, na zpracování studie a projektové dokumentace za celkovou cenu 118.900
Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zhotovení studie a jednostupňové projektové dokumentace mezi městem Černošice a společností
Atelier15, s.r.o.
• Žádost o vyjádření města k výstavbě skladové haly na pozemku parc.č. 5129/124 v ulici
Franty Kocourka
Rada města Černošice nesouhlasí se stavbou
skladové haly na pozemku parc.č. 5129/124
v ulici Franty Kocourka podle předloženého návrhu z důvodu rozporu stavby s platným územním
plánem (v oblasti OS/Z jsou přípustné stavby
a zařízení sportu a rekreace, s preferencí staveb
a zařízení souvisejících s využitím vodního toku (například loděnice, plovárny, pláže), nikoli sklady nebo
opravny).
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 131
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 131; ukládá finančnímu odboru zapracovat
rozpočtové opatření č. 131 do rozpočtu.
Úsek právní
• Změna Vnitřního předpisu č. 5 - Zadávání
veřejných zakázek
Rada města Černošice ruší Vnitřní předpis č. 5
- Zadávání veřejných zakázek ve znění účinném
k 19. 12. 2016; schvaluje Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek.
• Odpověď na předžalobní výzvu - žádost o zaplacení úhrady za bezdůvodné obohacení
ve výši 241.957,50 Kč
Rada města Černošice bere na vědomí znění
předžalobní výzvy ze dne 2. 12. 2016 AK Mgr.
Hany Kuncové, zastupující paní Janu Fillovou;
ukládá úseku právnímu odeslat odpověď AK Mgr.
Hany Kuncové; schvaluje odpověď na předžalobní výzvu ze dne 2. 12. 2016, kterou odmítá požadavek na zaplacení úhrady z bezdůvodného obohacení města za užívání pozemků pod pozemními
komunikacemi na území města Černošice ve výši
241.957,50 Kč.
Odbor vedení města
• Žádost školského zařízení, Mateřské školy
Barevný ostrov, p. o., o souhlas zřizovatele
s podáním žádosti a realizací projektu v rámci OP VVV
Rada města Černošice souhlasí s podáním projektové žádosti v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na vzdělávání
pedagogických pracovníků a personální podporu
školního asistenta příspěvkové organizace MŠ Barevný ostrov, IČ 72550929 a realizací tohoto projektu v předpokládané délce 24 měsíců při předpokládané výši dotace 365.190 Kč; ukládá odboru
školství poskytnout ředitelce příspěvkové organizace součinnost nezbytnou pro zajištění formálních
náležitostí projektové žádosti, které jsou vyžadovány dotační autoritou, resp. součinnost nezbytnou
pro realizaci projektu, kdy některé úkony mohou
být činěny pouze prostřednictvím zřizovatele.
• Dohoda o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytnutí příspěvku

spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PZA-JZ13/2016
Rada města Černošice souhlasí: 1) se zřízením
1 pracovního místa pro odbor investic a správy
majetku, 2) s uzavřením Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce
ČR, Kontaktním pracovištěm Praha – západ; pověřuje starostu podepsáním Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce
ČR, Kontaktním pracovištěm Praha – západ.
• Zajištění novoročního setkání zaměstnanců
města Černošice
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením
smlouvy/objednávky č. O/01/20160205 mezi
městem Černošice a firmou ARUAL GASTRO
s.r.o., IČ: 02546825, za celkovou cenu 120.000
Kč včetně DPH, jejímž předmětem je pohoštění na
novoroční setkání zaměstnanců (240 osob) města
Černošice, 2) s nákupem darů/cen do tomboly pro
zaměstnance v celkové maximální výši 15 tis. Kč;
rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu náročnosti zajištění vhodných prostor; schvaluje
rozpočtové opatření č. 134; ukládá finančnímu
odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 134 do
rozpočtu města na rok 2016.
Odbor informatiky
• Podpora sw Vodné a stočné
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy CES 482/2016 mezi městem Černošice a společností Jiří Graz – GB-SOFT, IČ: 12819808 za
cenu 5.500 Kč bez DPH/měsíc (6.655 Kč s DPH/
měsíc), jejímž předmětem je poskytování služeb
v oblasti software Fakturace vodné a stočné.
• Prodloužení a nákup licencí antivirového
systému
Rada města Černošice souhlasí s nákupem licencí
antivirového systému Symantec od společnosti Polysoft, s. r. o., za cenu 98.857,00 Kč s DPH (81
700,00 bez DPH).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Smlouva o poskytování služeb mezi městem
a PhDr. Václavem Mertinem
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem a PhDr. Václavem
Mertinem (CES 498/2016) jejímž předmětem
je poskytování odborné psychologické pomoci
klientům oddělení sociálně-právní ochrany dětí
a oddělení sociální prevence formou individuálních
konzultací.
Odbor technických služeb
• Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy vozu FUMO 3
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek” při opravě vozu FUMO 3 za celkovou cenu
51.485,15 Kč včetně DPH autorizovaným servisem
Lufra s.r.o., IČ 26131854.
Správní odbor
• Odpověď na stížnost
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí návrh odpovědi na stížnost Mgr. Michaely

z radnice
Bartoškové na postup správního orgánu ve smyslu
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Uzavření MŠ Barevný ostrov a MŠ Topolská
dne 23. 12. 2016

Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením
Mateřské školy Barevný ostrov dne 23. 12. 2016
na základě žádosti ředitelky školy, z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí, 2) s uzavřením Mateřské školy Topolská dne 23. 12. 2016, na základě
sdělení ředitelky školy o nezájmu rodičů o umístění
dítěte tento den ve školce.

Různé
Rada města se seznámila se dvěma návrhy na provozování stánku Sportparku Berounka. Projekty
byly představeny osobně předkladateli.

Z 83. mimořádného jednání Rada města Černošice (4. 1. 2017)
• Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování Územní studie krajiny
správního obvodu ORP Černošice
Rada města Černošice schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a text zadá-

vací dokumentace na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Černošice; stanoví komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: Helena Ušiaková, Kateřina Vrbová, Klára Zvěrevová.

Z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice (14. 12. 2016)
• Identifikace míst a návrh dílčí protipovodňové ochrany města Černošice
Zastupitelstvo města Černošice pověřuje Radu
města k učinění kroků ve vztahu k navržení, projednání, zajištění potřebných povolení pro budoucí realizaci dílčích protipovodňových opatření pro místa
uvedená v důvodové zprávě.
• Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o podmínkách rozšíření příjezdové komunikace
k ČOV v souvislosti s vybudováním mycího
centra v Radotínské ulici uzavřené se společností TALLWIDE, s.r.o.
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s posunem termínu pro rozšíření komunikace k ČOV
podle návrhu společnosti TALLWIDE, s.r.o., IČ
01645072, do 30. 6. 2017; schvaluje uzavření dodatku č. 1 (CES 390/2015/1) k plánovací
smlouvě ze dne 7. 7. 2015 o podmínkách provedení stavby „Rozšíření příjezdové komunikace
k čistírně odpadních vod na pozemku parc. č.
4271/2“ podepsané v souvislosti s vybudováním
mycího centra osobních vozidel v Radotínské ulici
v Černošicích.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
kupní na pozemek parc. č. 2657/10 v k. ú.
Černošice - QST Invest s.r.o.
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 5. 11. 2016, ve kterém schvaluje posun termínu podpisu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2657/10 v k. ú. Černošice
do 30. 9. 2017; schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 (CES 02/1/2016) ke Smlouvě o smlouvě
budoucí kupní (CES 02/2016) ze dne 27. 1. 2016,
kterým se mění termín uzavření Kupní smlouvy
nejpozději do 30. 9. 2017; ukládá Odboru investic a správy majetku zajistit uzavření dodatku č. 1
(CES 02/1/2016) ke Smlouvě o smlouvě budoucí
kupní.
• Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o podmínkách výstavby veřejné dopravní a technické
infrastruktury ve Foglarově ulici uzavřené se
společností Michael Galerie, s.r.o.
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s posunem termínu pro výsadbu dřevin ve Foglarově ulici
do 31. 5. 2017; schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o podmínkách výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury ve Foglarově ulici
uzavřené se společností Michael Galerie, s.r.o., IČ
636 72 324, kterým se mění termín pro výsadbu
dřevin.
• Vyjádření k záměru novostavby relaxačního
centra kavárna - restaurace, půjčovny sportovních potřeb a výrobny a prodejny speciálních betonových a maltových směsí a sypkých materiálů - Černošice
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
předloženou architektonickou studii záměru novostavby relaxačního centra kavárna - restaurace,

půjčovny sportovních potřeb a výrobny a prodejny
speciálních betonových a maltových směsí a sypkých materiálů – Černošice.
• Navýšení příspěvku Mateřské škole Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizaci,
na rok 2016
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje navýšení příspěvku Mateřské škole Černošice, Topolská
518, příspěvkové organizaci, IČ 75008173, na rok
2016 o 229.928 Kč na dorovnání platů dle žádosti
ředitelky školy.
• Rozpočet 2017
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1. rozpočet města na rok 2017 jako schodkový (schodek
rozpočtu je kryt zůstatky na bankovních účtech), 2.
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na
rok 2017.
• Bezúplatný převod pozemků parc. č.
4284/6, 4534/1, 4545/1 a 5460/5 pod
místními komunikacemi a veřejným prostranstvím od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu č. CES 447/2016 o bezúplatném převodu
pozemků parc. č. 4284/6 (U Vodárny), 4534/1
(V Topolích), 4545/1 (V Topolích) a 5460/5 (Pod
Hladkou skalou), všechny v obci a k. ú. Černošice,
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 do vlastnictví města Černošice,
včetně smluvních omezení a smluvní pokuty; ukládá Odboru investic a správy majetku zabezpečit
realizaci této smlouvy.
• Pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn v závěru roku
Zastupitelstvo města Černošice pověřuje starostu
města schvalováním rozpočtových změn v kompetenci zastupitelstva města v období od posledního
zasedání zastupitelstva do konce příslušného kalendářního roku; ukládá starostovi, aby současně
o všech takto schválených rozpočtových změnách
informoval předsedu Finančního výboru formou
emailu.
• Rozpočtové opatření č. 127
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 127; ukládá Finančnímu odboru
zapracovat RO č. 127 do rozpočtu.
• Darovací smlouva č.483/2016 o darování
lávky pro pěší ukotvené na pozemku parc.
č. 4422/2 k. ú. Černošice a parc. č. 3189/1
k. ú. Lipence
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje darovací smlouvu č. 483/2016 mezi městem Černošice
(dárce) a Hlavním městem Prahou, Mariánské nám.
2, Praha 1 (obdarovaný), jejímž předmětem daru
je lávka pro pěší ukotvená na pozemku parc. č.
4422/2 k. ú. Černošice a parc. č. 3189/1 k. ú. Lipence spojující město Černošice a Městskou část

Praha - Lipence; ukládá Odboru investic a správy
majetku zajistit realizaci.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce - MAS
Karlštejnsko, z. ú. CES č. 136/2016
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě číslo CES 136/2016 s MAS
Karlštejnsko, zapsaný ústav, o poskytnutí zápůjčky,
týkající se posunutí termínu splatnosti půjčky na
30. 6. 2017.
• Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2016
a 2017 za účelem podpory provozu a údržby
zimního stadionu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje: 1)
smlouvu o poskytnutí dotace za účelem podpory
provozu a údržby zimního stadionu v roce 2016 ve
výši 100.000 Kč, CES č. 501/2016 mezi Městem
Černošice a Sportovním klubem Černošice, z.s.
se sídlem Fügnerova 1244, 252 28 Černošice,
IČ: 47005246, 2) smlouvu o poskytnutí dotace za účelem podpory provozu a údržby zimního
stadionu v roce 2017 ve výši 100.000 Kč, CES
č. 502/2016 mezi Městem Černošice a Sportovním klubem Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova
1244, 252 28 Černošice, IČ: 47005246.
• Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Černošice na rok 2017 v oblastech
Práce s mládeží, Kultura a Sociální
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje znění
podmínek, žádostí a smlouvy pro poskytnutí dotace
v rámci „Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice“ ve všech třech oblastech (pro
práci s mládeží, kulturní a sociální) pro rok 2017.
• Dodatek č. 1 k darovací smlouvě týkající
se pozemku parc.č. 4271/59 u Radotínské
ulice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje dodatek č. 1 (CES 372/2015/1) k darovací smlouvě
uzavřené mezi městem a K. Š, J. F., K. K., J. W.
a J. W., kterým se mění termín pro vybudování asfaltové pozemní komunikace na pozemku parc. č.
4271/59, a to na 31. 12. 2017.
• Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Černošice bere se souhlasem
na vědomí zprávu předloženou předsedou kontrolního výboru Tomášem Jandurou o stavu kontrol.
• Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
informaci o změně nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1.
2017; rozhoduje o ponechání odměn ve stávající
výši, ve znění usnesení č. Z/01/10/2014 ze dne
6. 11. 2014.
• Volba přísedícího Okresního soudu Praha západ
Zastupitelstvo města Černošice volí Ing. Davida
Otavu přísedícím Okresního soudu Praha-západ.
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z města a okolí

Názory zastupitelů
Utopie, nebo plán?
Svazek obcí Dolní Berounka a starostové
jednotlivých obcí podepsali 20. 12. 2016
„Společnou výzvu starostů svazku obcí Dolní
Berounka k přijetí opatření ke snížení hluku
z nákladní železniční dopravy“.
Hlavní a krátkodobý cíl tohoto prohlášení,
totiž tlak na realizaci technických opatření na
vlakových soupravách, je jistě správný, chvályhodný a určitě potřebný a urgentní.
Necelé dva týdny před podpisem výzvy dne
7. 12. 2016 proběhla schůzka na radnici s odborníkem „hlukařem“. Schůzku organizoval
Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích. Podstata sdělení odborníka
na hluk spočívala v tom, že aby nedocházelo
k poškozování zdraví obyvatel v okolí tratě, tak
bez použití protihlukových stěn tudy koridor
nemůže být veden.
Ve společné výzvě starostů se mimo jiné
píše, že spolek je „řadu let aktivním a konstruktivním partnerem SŽDC“ – je ale SŽDC
aktivním a konstruktivním partnerem nám? Já
se domnívám, že není, a jsem přesvědčen, že
bez společného tlaku celého regionu tu bude
železniční koridor navěky.
Vše nasvědčuje tomu, že vedení města podporuje záměr SŽDC vést koridor tudy, protože

z vašich názorů

podpořit i za cenu, že si na závorách budou
muset chvilku počkat. Asi jako v Praze na světelné křižovatce.
Náš starosta se mezi představiteli obcí regionu Dolní Berounka těší dobré pověsti. Jsem
přesvědčen, že kdyby svůj hlas uplatnil k tomu,
aby z celého našeho regionu zaznělo jasné NE
koridoru kolem Berounky a jasné ANO čistě
příměstské trati, lidé na MD a SŽDC by pochopili, že „tudy dálkový vlak nejede“, vrátili by
se k správným plánům, které před nedávnem
opustili, a urychlili by práce na novém spojení
Praha–Beroun.
Koridor musí být od samého začátku plánován v nové trase, protože z dočasných řešení,
za jaké někdo koridor údolím Berounky vydává, se často stávají trvalá.
Stojí to za to! A jak je vidět z přebytku státního rozpočtu – jsou i peníze.
Jakub Špetlák,
zastupitel Trojlístek

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

Zkáza vily Tišnovských?
Začínáme v těchto dnech sledovat neradostné
pokračování příběhu vily Tišnovských. Pan starosta v lednových IL ve svém úvodníku oznámil, že po odkrytí omítek byly zjištěny „kritické
a rozsáhlé konstrukční vady vily Tišnovských
v jejích základech, stropech i nosných stěnách
přes všechna patra“, a dále „že se nejedná jen
o vliv stáří budovy, ale o zásadní chyby při její
původní výstavbě počátkem minulého století“. Předpokládám, že pan starosta má pro své
rázné tvrzení oporu v řadě jednoznačných odborných posudků, hodnotících kvalitu výstavby
v první polovině 20. století a že s nimi v nejbližší
době seznámí veřejnost. V opačném případě by
totiž jeho slova působila tak, že se odkazováním
na údajné dávné prohřešky někdejších stavitelů
vily Tišnovských snaží z města dopředu sejmout
jakýkoli díl zodpovědnosti za to, jakým způsobem příprava projektu rekonstrukce probíhala,
jaké stavební postupy byly zvoleny a jaké zásahy
zde byly až dosud prováděny. Nedošlo k pochybením, kvůli nimž se nyní nabízí jen několik
špatných východisek z nastalé situace? Namísto
vynášení soudů o kvalitě prvorepublikové výstavby by měl starosta jasně vyvrátit, že k závažným
chybám nedošlo nyní – např. podceněním situace ve fázi projektové přípravy. Měl by vyvrátit, že
projektant ani stavební dozor investora nezanedbal žádnou ze svých povinností, že vinu nenese
některý z úředníků městského úřadu, nebo že
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očekává, že spolu s úpravami na trati vznikne
i přeložka silnice II/115 a podjezd trati a nám
se otevře ničím nerušená cesta… až na přejezd před Radotínem.
Nechci zpochybňovat proveditelnost záměru
přeložky silnice. Jestli tudy má vést koridor, pak
je přeložka asi nutná, protože bychom se přes
závory nedostali. Něco nás to bude ale stát –
bude tu jistě větší provoz vlaků, což mimo jiné
bude činit nemalé potíže místní dopravě a také
se zvýší provoz aut skrz město. O tom není pochyb – II/115 je tepnou regionu.
Takže u nás nastane unikátní a paradoxní situace, kdy posílení železniční dopravy povede
i k posílení dopravy automobilové. Obojí uvnitř
města.
Středočeský kraj už delší dobu mluví o povrchovém metru nebo tramvaji do Jesenice.
Možná se to podaří a z Jesenice a dalších obcí
se stanou lukrativní místa pro život.
Stejně tak Hlavní město Praha nahlas uvažuje o změně úseků severojižní magistrály na
„městský bulvár“, což by mimo velký přínos pro
město samotné jistě vedlo k značnému nárůstu
hodnoty nyní velmi problematických nemovitostí v okolí magistrály.
U nás zatím podporujeme záměr, který lukrativnost mnoha míst našeho regionu sníží.
Myslím si, že představa, kdy údolím Berounky jezdí jen příměstské vlaky, by byla i pro mnohé podporovatele přeložky silnice a podjezdu
natolik lákavá, že by nakonec byli ochotni ji

nedošlo k neodbornému provádění stavebních
prací, které mohly vést k rapidnímu zhoršení statiky budovy.
Vila Tišnovských, posuzováno pohledem
člověka 21. století, před započetím stavebních
prací určitě nebyla v ideální formě, ale na druhou stranu – který dům se po necelém století
od svého postavení nachází ve stavu, aby mohl
jednoduše podstoupit náročnou rekonstrukci
a dostavbu? Při podobných zásazích je nutno
postupovat nadmíru opatrně s přihlédnutím ke
stáří budovy, povaze lokality a dalším faktorům.
Vím o tom své, neboť jsme před nedávnem ve
vzdálenosti pouhých několika desítek metrů od
vily Tišnovských také prováděli náročnou rekonstrukci domu s prvorepublikovým rodokmenem.
Měřítkem kvality stavby je pro mne v případě
vily Tišnovských skutečnost, že dům obstál bez
závažných obtíží v náročném provozu po dobu
mnoha dekád, jen s minimální údržbou. To samo
o sobě je důkazem, že vila nebyla vystavěna
natolik nekvalitně a vadně, aby to nyní muselo
ohrožovat její samotnou existenci, jak se pan
starosta snaží předestřít. Nemohlo tedy razantní
zhoršení jejího stavu nastat teprve jako důsledek
zahájení stavebních prací? Nedošlo k podcenění studia původní dokumentace či průzkumů, jež
mohly ukázat na vhodný způsob a rozsah rekonstrukce?
Je téměř neuvěřitelné, že tento smutný vývoj
sledujeme v dnešní moderní době s téměř neomezenými technologickými možnostmi, a že

mu padá za oběť urbanisticky hodnotná stavba
v centru Černošic. Je to o to více zarážející,
že se jedná o dům ve vlastnictví města, jež má
v úmyslu z něj vytvořit svou výkladní skříň. Města, které by svým přístupem k dědictví minulosti
mělo ostatním jít příkladem. Zatím však od něj
v kauze vily Tišnovských zaznívá jako jediný argument jen kritika údajné špatné práce našich
předků.
Georgi Bečev

VYJÁDŘENÍ STAROSTY:
Na takovou míru podezřívavosti a nedůvěry
je těžké reagovat. Pana Bečeva ani tentokrát
nepřesvědčím, ale pro ostatní je samozřejmě
potřeba současnou situaci vily Tišnovských
řádně vysvětlit. Zjištění ohledně stavu nosných konstrukcí vily Tišnovských jsou proto
popsána v tomto čísle v samostatných textech, včetně ilustrativních fotografií a výňatků
z posudku od statiků. Už od začátku ledna
jsou detailní informace na městském webu
v sekci Projekty. Zastupitelům byly poskytnuty na pracovním jednání s celým technickým
týmem odborníků. Nic z toho pan Bečev při
psaní své kritiky asi neznal, ale zjevně i krátký
odstavec v minulém čísle IL stačí neinformovanému laikovi pro vytváření domněnek a hledání viníků. V textu na straně 3-5 se otázkou
možné viny a škody zabývám podrobněji.
Filip Kořínek
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Jak využila Černošická komorní filharmonie grant od města
Černošická komorní filharmonie s dirigentem
Stanislavem Mistrem a jeho sborem Pražskými Pěvci zahájila sezónu 2016 zájezdem do
Roudnice nad Labem, kde provedla 20. března Janovy pašije J. S. Bacha. O týden později,
28. března, se rozezněl prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie velikonočními skladbami Vivaldiho, Berezovského, Bortňanského
a Rachmaninova, závěr patřil Händelovu Halleluja z oratoria Mesiáš.
19. červen v Modlitebně Církve bratrské na
Vráži patřil sólistům. Černošická houslistka
Anna Poulová spolu se sólovým flétnistou pražského Národního divadla Jaroslavem Pelikánem a klavíristou a dirigentem Janem Polívkou,
docentem Musikhochschule ve Frankfurtu nad
Mohanem zahájili večer Braniborským koncertem č. 5 J. S. Bacha. Po krátkém vstupu
samotného orchestru, který zahrál pod vedením Jana Polívky Dvě elegie E.H. Griega, přišel hlavní bod vystoupení - Koncert pro flétnu,
klavír a orchestr E. Schulhoffa, virtuózní dílo

českého skladatele 1. pol. 20. stol., obsahující
prvky jazzu, což si sólisté, orchestr i bohužel
nepříliš početné publikum s chutí užili.
Léto s ČKF
25. července jako zahajovací koncert
houslových kurzů v ZUŠ zahrálo improvizační
houslové Duo Free ve složení L. Kuta a V. Polívka skladby J. S. Bacha, J. M. Leclaira, N.
Paganiniho, F. Kreislera, L. Kuty a společné
improvizace obou hráčů.
Závěrečný koncert Mariánské pouti 14. srpna patřil opět Pražským Pěvcům pod vedením
Stanislava Mistra s ČKF v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazněla kantáta Andělé
Kratochvíle pro sbor a klavírní kvintet současného mladého skladatele, dirigenta a varhaníka, regenschoriho v příbramské Svaté hoře
M. Troupa.
Podzim s komorní hudbou
28. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie
FOTO: Ivan Látal

patřil opět komorní hudbě - smyčcové trio ve
složení Anna Poulová - housle, Václav Polívka
- viola, housle a Jan Poul - violoncello se postaralo o výročí vraždy sv. Václava skladbami pro
zamyšlení a zklidnění - úvodní Siciliana g moll
v podání sólových houslí Anny Poulové a závěrečná věta z Dvořákových Drobností - Elegie,
ale i divokými vášněmi jak v Beethovenově Triu
c moll, tak i ve druhé větě Dvořáka, která posloužila jako přídavek pro nadšené publikum.
A závěrečným koncertem 13. listopadu došlo na Mozartovo Requiem d moll pro sóla,
sbor a orchestr v plném obsazení v podání
Pražských Pěvců a ČKF pod vedením Stanislava Mistra s přídavkem Ave verum, který si
tentokrát hlediště vynutilo vestoje.
Poděkování
Děkuji Městu Černošice, které se podílelo
více než z poloviny na nákladech všech těchto
skvělých 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 23. 4. Bachovu
Mši h moll a pravděpodobně dojde i na další
možnosti, které umožní sál s obrovskou kapacitou - sportovní hala Věry Čáslavské.
Dík patří též ZUŠ Černošice s ředitelkou L.
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 2017 zúčastnit, jakož
i ty, kteří se chtějí proslavit štědrými příspěvky,
ať mě kontaktují na v.polivka@seznam.cz, nebo
telefonu 724 578 031.
Václav Polívka

-- Stanislav Mistr se uklání na posledním koncertu ČKF sezóny 2016. --

Dejme práci šanci!
Pro rodiče na/po rodičovské dovolené
a také ženy ve věku nad 55 let v Praze-západ i celém Středočeském kraji je připraven bezplatný vzdělávací program Dejme
práci šanci!, který je připraví na návrat do práce. Školení je zaměřeno na znalosti použitelné
jak v zaměstnání, tak v rodinném životě, zvyšování kvalifikace a kariérové poradenství. Aby
se mohli zúčastnit opravdu všichni, je možné
žádat i o příspěvky na hlídání dětí a dopravu.
Více informací naleznete na www.dejmepracisanci.cz.
Projekt je spolufinancován z ESF,
Operačního programu Zaměstnanost.

Pro obyvatele Prahy-západ a celého
Středočeského kraje máme připraven
pro rok 2017-2018 bezplatný vzdělávací
a poradenský program Senior Pool. Rádi
bychom zapojili kohokoli ve věku 50+, kdo
je v současnosti bez práce nebo nenachází
odpovídající pracovní uplatnění. Zájemcům
poskytneme vzdělávací kurzy, možnost rekvalifikace, kariérní poradenství i koučink
a podporu při výběru a oslovení potenciálních zaměstnavatelů. Účastníci programu
mají nárok na příspěvek na dopravu. A věříme, že také větší šanci nalézt kýžené pracovní
místo. Více informací na www.seniorpool.cz
nebo kontaktujte gabriela.ledererova@europrofis.cz. Tel.: 777 765 641.

Studium e-learningu zdarma „Rozvoj podnikatelských dovedností“
Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme možnost studia e-learningu na rozvoj
podnikatelských dovedností. E-learningový
kurz můžete absolvovat zdarma kdekoliv online na PC - doba studia cca 40 hodin. Zájemci
se mohou zaregistrovat ke studiu na lms.podnikatelem.cz do 20. 2. 2017. E-learning vznikl v rámci projektu, který byl financován z ESF
a státního rozpočtu ČR. Podrobné informace
o projektu www.podnikatelem.cz, kontakt:
M. Vránová, tel. 774 711 672, email:michaela.vranova@bitcz.cz.
Jana Kořenková

Projekt je spolufinancován z ESF,
Operačního programu Zaměstnanost.
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Rozhovor s Filipem Kořínkem:
„Černošice vidím jako město, kde dobří lidé dělají dobré věci“
Filip Kořínek je v současné době již sedmým rokem starostou Černošic, čtyři roky
předtím byl opozičním zastupitelem. V tomto rozhovoru se mj. dozvíte, jak by zrekapituloval své působení ve vedení města, jak se dá skloubit práce pro město s řízením
vlastní firmy a co všechno obnáší výkon funkce starosty města.
Jedna z otázek se ptá na sebereflexi role šéfa.
Jelikož je Filip Kořínek v některých ohledech
skromný, přidávám pro začátek svůj subjektivní
pohled z pozice zaměstnankyně města: „Filip
Kořínek je plný nápadů, energie, chuti pracovat a neustále něco zlepšovat. I když nestíhá a
přebíhá mezi kanceláří a autem a autem a kanceláří, je vždy milý a slušný, nikdy nikomu nedává najevo, že ho zdržuje, a práci, která se mu
nelíbí, nám tzv. neomlátí o hlavu (např. z poloviny přepsanému dokumentu říká „drobné úpravy“) L. Ví, co chce (i co nechce) a pokud něco
přijme za své, neuhýbá. Opačné názory, nápady
či návrhy si vyslechne, ale k zatáčce potřebuje
racionální a podložené argumenty. Své pocity
nedává příliš najevo, nikdy jsem ho neslyšela
křičet (i když to prý umí), je trpělivý a vstřícný.
Nejvíc emailů píše v pozdních večerních či nočních hodinách. Jedná s dobrým úmyslem, otevřenou myslí a pozitivním přístupem. Jako šéf je
přirozeně autoritativní a pro mnohé z nás svým
příkladem motivující“.
XX Co Vás přimělo či motivovalo vstoupit do
komunální politiky?
Nespokojenost s tehdejším vedením města za
starosty Rádla a místostarosty Jirouta. Změnili příliš rozsáhlé plochy kolem i uvnitř města na
stavební parcely. Byli nedůvěryhodní, arogantní,
pomáhali sami sobě místo občanům. Rozhodoval
jsem se, jestli to raději přestanu sledovat, nebo
se do toho zapojím. To první ale neumím.
XX Pod hlavičkou strany Věci veřejné Černošice jste kandidoval do zastupitelstva již
v roce 2006 a v následujících čtyřech letech
jste si vyzkoušel roli opozičního zastupitele.
Jak na to období vzpomínáte? Dalo by se říct,
že Vás alespoň částečně připravilo na pozici
starosty?
FOTO: Petr Kubín

Starostování přináší někdy velmi různorodé
úkoly - zde jako purkmistr u příležitosti vítání
Císaře Karla IV. v rámci Královského průvodu
v roce 2011.
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Vzpomínám na to s jakýmsi zadostiučiněním. ODS
tu mívala hodně silnou pozici i přes své prohřešky. Možná lidé neviděli alternativu, možná mysleli,
že jsou stejně všichni stejní. Do Černošic se stále
stěhovali noví lidé, spíš pravicového zaměření,
kteří místní ODS volili třeba i z neznalosti. Během
těch čtyř let v opozici jsme vydávali vlastní časopis, kde jsme přinášeli informace, které radnice
odmítala zveřejnit, odhalili jsme řadu jejích podezřelých kauz, vysvětlovali, jak má dobrá správa
města vypadat, představili jsme se jako reálná alternativa tehdejšího vedení. Zatímco v roce 2006
měla místní ODS 31 %, v následných volbách
propadla na 5 %. Na celostátní úrovni ji něco podobného potkalo až o pár let později. A k té druhé
otázce – na pozici starosty mě to připravilo v tom,
že jsem věděl, jak to nemá vypadat a jak to naopak chceme dělat my.
XX Ve vítězném roce 2010 jste byl na kandidátce již přejmenované strany Věci černošické „dvojkou“ – na základě čeho jste nakonec
byl zvolen „jedničkou“?
To je jinak. Dvojkou jsem byl v roce 2006, jedničkou byla Daniela Göttelová. Byli jsme novým,
spíš protestním sdružením. V roce 2010 jsme se
shodli, že bude lepší na první místo dát mě. Daniela byla částí lidí vnímaná jako radikální aktivistka.
Zčásti proto, že ji tak tehdejší radnice jako svého
úhlavního nepřítele vykreslovala. Řada lidí jí díky
tomu dala svůj preferenční hlas, ale pro jiné to
bylo příliš. Její role byla důležitá, na tehdejší proměně Černošic má zásadní podíl a díky jí za to.
XX Do jaké míry se daří naplňovat volební
program Vaší strany a jak těžké je dohodnout
se s radními a zastupiteli na prioritách?
Svůj program plníme! Víte, ono to začíná už při
jeho psaní. Máme v programu sice velké, ale reálné plány a závazky, a naše slovo platí. Máme
většinu v radě, a společně s podobně nastavenými stranami i v zastupitelstvu, dokážeme je
prosadit. Ale hlavně se to musí odpracovat –
všechny záměry je potřeba vymyslet, připravit,
vysvětlit, projednat, rozhýbat, ohlídat, dokončit…
Několikrát za volební období se do volebního programu kouknu. Jsem rád, když nás podle toho
lidé hodnotí v dalších volbách. Napsat něco do
letáku umí každý, ale o spokojenosti lidí rozhodují výsledky. Mimochodem, vzpomínám, jak před
volbami 2010 na internetu někteří lidé psali, jak
pohoříme, neseženeme dotace apod., když nejsme napojeni na velké strany a vyšší politiku. Je
dobrou zprávou o nás i o naší zemi, že jsme prokázali pravý opak. Město se za těch 6 let změnilo
k lepšímu a v řadě ohledů jsme úspěšní i na celostátní úrovni.
XX Jaké jsou Vaše priority v oblasti vedení či
směrování města?
Myslím, že lidé se do politiky pouští ze tří důvodů. Někteří si tam chtějí vydělat – ať už čestně

FOTO: rodinný archiv F. Kořínka

-- Filip Kořínek s kořenem J --

nebo nečestně. Některým dělá dobře pocit moci
a důležitosti, jejich ego. Třetí skupina jsou lidé,
kteří chtějí mít dobrý pocit z dobře odvedené, potřebné práce. Tak máme priority nastavené my.
Měřítkem je spokojenost těch, pro které tu práci
děláme, a také objektivní výsledky, jako jsou dokončené investiční projekty či získaná ocenění.
Možná se ptáte na konkrétní projekty a úkoly.
Ale to není hlavní, to jsou jen nástroje. Důležité
je mít vizi a aktivně věci i lidi vést dobrým směrem. I komunitní politik by měl být nejen tím, kdo
plní sliby a přání, ale také kdo aktivně utváří lepší
prostředí a komunitu, formuluje nové nápady, jde
příkladem a přidávají se k němu další.
XX Které oblasti náplně práce starosty jsou
Vám blízké a které naopak?
Nejméně příjemná je mi asi ta, která je vlastně
nejveřejnější – zasedání zastupitelstva. Někdy
jsou a priori naplněna negativní atmosférou. Pro
některé zastupitele není pak těžké dojít k názoru,
že je to nevděčná práce. Musím zastupitelům častěji přeposílat pochvaly a poděkování, které také
přicházejí! Naprostá většina našich černošických
zastupitelů patří do té třetí skupiny z předchozí
otázky, a to má pro město velký přínos. Nemusí to
tak ale být navždycky. Mimochodem, je součástí
našeho demokratického systému, že každý čtvrtý
rok se musí 21 z našich 7000 občanů stát zastupiteli. Kdyby se schopní, slušní a dobře mínící
lidé drželi stranou, budou nám vládnout ti ostatní.
Vážím si proto každého dobrého člověka, který
se nějak zapojí.
XX Jste spokojen s občanskou vybaveností
ve městě? Je něco, co Vám tu chybí?
Věřím, že do příštího roku dokončíme u školy atletický ovál s venkovními hřišti, letní třídou s přírodním hledištěm a malým parkem. I když se to ukázalo složitější a dražší, dokončíme novou radnici
s novou knihovnou, poštou a městskou policií. Na
konci Husovy ulice připravujeme výstavbu nové
školky, aby město časem mohlo přijímat i tříleté
a následně i dvouleté děti. Potřebná je modernizace obou nádraží a celé trati, ale to řeší stát a hned
tak to nebude. Městu nadále chybí centrum, ale
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vhodná lokalita pro něj za hotelem Slánka je na
soukromých pozemcích a moc nadějí na dohodu
nevidím. Zbývá vymyslet a zrealizovat dobrý plán
pro tzv. Mokropeský statek. Dům, kde je dnes
pošta, zamýšlíme zčásti využít pro Síň/Muzeum
Věry Čáslavské – to bude ještě hodně práce, ale
když se povede, přinese našemu městu ještě významnější místo na turistické mapě a také důvod
k hrdosti – jistě se o něm bude mluvit a psát před
letními olympijskými hrami v Japonsku v roce
2020. Snad poslední velký projekt – rekultivace
staré skládky – nikoho z našich čtenářů asi moc
nezajímá, ale i tak jsme nuceni se o ni postarat.
XX Jak se změnilo Vaše vnímání komunální
politiky za víc než šest let ve funkci starosty
Černošic?
Nic stručného a výstižného mne nenapadá.
Máma mi v dětství říkala: „Když nemáš nic chytrého, tak mlč“. Dál (s úsměvem).
XX Co považujete za svůj největší úspěch
a neúspěch?
Za největší úspěch považuji, že jsou lidé v Černošicích spokojenější, atmosféra je pozitivní. Lidé
jsou na Černošice hrdí, máme dobré jméno. Stojí
za tím jak styl práce a komunikace, tak samozřejmě viditelné a hmatatelné výsledky v podobě hezčího, čistšího a vybavenějšího města. Černošice
už nezaostávají – naopak se rozvíjejí rychleji než
jiné obce a v mnoha ohledech jsme příkladem.
Asi nemohu v téhle odpovědi nezmínit sportovní halu a vše krásné, co se kolem jejího vzniku
odehrálo.
Za neúspěch považuji dění kolem školy před
pár roky, kdy po odchodu dlouholetého ředitele
do penze část školy a část rodičů neakceptovala
vítězku konkurzu na uvolněné místo. Časem se
do vyhrocených emocí zapojila velká část města
a katarze trvala celý jeden školní rok. Ale vyústění považuji za dobré - od nástupu současné paní
ředitelky Ludmily Zhoufové a jejích zástupců Jany
Sticzayové a Martina Vodičky je vše v pohodě
a se školou konečně spolupracujeme v atmosféře vzájemné důvěry.
V osobní rovině za svůj největší neúspěch,
nebo spíš problém, považuji, že se mi nedaří
vyřešit obrovskou časovou náročnost souběhu
starostování s vedením firmy a je to na úkor rodiny i všech možných, pro jiné běžných aktivit, jako
jsou návštěvy, sport, kultura, údržba domu a zahrady aj. No, není náhodou, že moje manželka,
i když je na moji práci snad celkem hrdá, odmítla

souběžně s tímto rozhovorem odpovědět na otázku „Jaký je život po boku starosty a podnikatele
v jedné osobě?“. ;-)
Jinak myslím, že žádný zásadní neúspěch
z hlediska fungování města nás nepotkal. Problémy ano – aktuálně třeba komplikovaný projekt výstavby nové radnice, kde se stará vila ukázala být
v havarijním stavu. Ale věřím, že i tenhle problém
vyřešíme.
XX Jaké momentálně na radnici řešíte
problémy?
No, na té staré to, že jsme ji už prodali a stříháme
metr. A u té budoucí, že její základy, stropy i stěny
jsou zralé na demolici, takže se to celé komplikuje a protahuje. Možná jste to myslela jinak, co?
XX Samozřejmě Můžete tedy, prosím, popsat běžný pracovní týden starosty?
Až dvě třetiny denního času zabírají schůzky.
Když vezmu například tento týden (9. - 13. ledna 2017, pozn. redakce), pak je to pravidelná
schůzka s ředitelkou školy, schůzka s majitelkou
pozemků, které město chce odkoupit kvůli vodním vrtům, s organizátorem královského průvodu,
krátké setkání s novým správcem haly, tři náročnější jednání se stavební firmou a projektanty
radnice, schůzka územního výboru, kde jsme
řešili, co s tzv. Náměstím 5. května, schůzka se
dvěma potenciálními zaměstnanci města, s majitelem objektu večerky vedle Slánky, se zástupci
zimního stadionu ohledně financování nových šaten, k tomu denně tak padesát emailů, příprava
článků do IL a taky tento rozhovor. Jednou za
dva týdny schůze rady, v podobném taktu porada
s vedoucími odborů, jednou za šest týdnů zasedání zastupitelstva – a z každého vyplývají úkoly.
XX Jaký jste šéf?
Neměl bych se na tohle spíš ptát já? Náročný, ale
korektní a hodný? Očekává podobné nasazení
a chuť do práce od všech kolem sebe? Nestíhá
jen tak prokecat čtvrt hodiny o právě skončeném
víkendu?
XX Přišel jste ze soukromé sféry a zároveň
s funkcí starosty zvládáte i řídit firmu - v čem
je práce starosty jiná?
Ve spoustě věcí. Ve firmě spolupracuju s těmi,
kteří si mne vybrali nebo já je – ať už na straně zaměstnanců, klientů nebo partnerů. Výchozím stavem je důvěra, korektní jednání a dobrá vůle. Ve
městě sloužím i těm, kteří mne neuznávají, lidem
negativně naladěným a zlým, kteří nedohlédnou

FOTO: rodinný archiv F. Kořínka

-- S manželkou Vendulou, dcerou Jolanou a synem Adamem v létě 2016 na dovolené v Pyrenejích. --

více než pět metrů za svůj plot. V českém prostředí, a v politice obzvlášť, je bohužel výchozí
pozicí pro mnoho lidí nedůvěra. Někteří si snad
opravdu myslí, že jsme se rozhodli svůj volný čas
městu věnovat proto, abychom mohli co nejvíce
věcí úmyslně zkazit… Musím ale říct, že po šesti
letech fungování už takových lidí je v Černošicích
minimum – a to mne opravdu moc těší. Jsem
upřímně vděčný za to, že v Černošicích žijí chytří,
slušní a uznalí lidé, se kterými je radost se setkávat. A to i na samotném městském úřadě - pracuje
tu spousta lidí, pro které to není jenom práce, ale
i poslání, služba veřejnosti a hlavně městu. Prostě
je na nich vidět, že vědí, proč to dělají, a že chtějí
pro své město to nejlepší. Z toho mám radost.
XX Zbývá Vám nějaký volný čas? Pokud ano,
jak ho trávíte?
V normálním týdnu během roku volný čas fakt nemám. Ale strávím během roku o něco více týdnů
na cestách, to jsem sobě a své rodině vzít nenechal. S výjimkou vánočních prázdnin a přelomu
července a srpna ale jezdím s laptopem a pár hodin denně pracuju. Jinak by trest v podobě práce
nahromaděné po i před dovolenou byl příliš tvrdý.
Jinak o běžných víkendech občas dám kolo nebo
běh, občas proběhne nějaká návštěva atd. Nic
moc...
XX V čem vidíte silné stránky Černošic?
No, určitě v lokalitě – blízkost Prahy, blízkost řeky,
železniční trati, krásná příroda Brd a Českého
krasu. V historii žádaného letoviska, které je už
mnoho desítek let dobrou adresou. Úplně nejsilnější silnou stránku vidím v tom, jací tu žijí lidé. Je
úžasné vidět, že lidé tu jsou připraveni něco dělat pro své okolí, zapojit se do řady věcí – kvalitu
života nevidí jen v materiálních věcech. Jsou tu
lidé, kteří mají velkou vůli měnit věci kolem sebe
k lepšímu pro celou společnost. Samozřejmostí
není ani takový detail, že jsme velmi dobří v třídění
odpadu – je to známkou zodpovědnosti k životnímu prostředí a svému okolí, známkou zdravého životního stylu a schopnosti nadhledu. Schopnosti
a dobrá vůle místních lidí se promítají do spousty
oblastí – někteří vedou úspěšné sportovní spolky,
další pořádají úspěšné hudební festivaly, pomáhají dary škole a školkám, poskytují městu své
odborné profesní znalosti, aktivně přispívají svými
nápady, kam by se město mohlo dál rozvíjet a posouvat. Největší síla Černošic je tedy podle mého
názoru v lidech. Vidím Černošice jako město, kde
dobří lidé dělají dobré věci.
XX Co chcete stihnout za necelé dva roky,
které ještě zbývají do konce funkčního
období?
Radnici a atletický ovál určitě, školku a případně
přístavbu a nástavbu školy, když uspějeme s dotací. Řadu menších projektů, které jsou zařazeny v letošním rozpočtu nebo ještě budou v tom
příštím. U těch ostatních dosáhnout co největšího
možného posunu. Život je krátký a známé potřeby našich občanů chceme uspokojit co nejdříve.
Než se nám to podaří, objeví se další, tak není
čas otálet.
XX Budete v příštích volbách znovu
kandidovat?
Ještě jsem se nerozhodl. Klíč k tomu je v řadě
věcí, o kterých jsem v rozhovoru mluvil.
Adéla Červenková
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Zprávy ze školky
Jeden strom

FOTO: archiv Jednoho stromu

Tři králové
Kdepak Tři králové, hned osmadvacet jich bylo!
Kráčeli si to zvesela po zasněžené lipenecké
cestě, na hlavách koruny, které jim padaly do očí,
a tak sem tam moc neviděli na cestu, občas jim to
pěkně podklouzlo a to byla potom teprve zábava!
Zpívali si a čtyři dohromady táhli jeden koš, co
kdyby náhodou jim za to požehnání někde něco
dali. Kdyby ten houf dětí běžící cestičkou kolem
pole viděl pan Lada, dám krk za to, že by se zaručeně ocitli na jeho obrázku.
Kadidlo, myrhu ani zlato neměli. A přesto všude, kde zazvonili, vítali je s úsměvem, otevřenou
náručí a celé dopoledne tak vnášeli do příbytků
radost. Halekali „My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám“, radili, co máme my
dospělí napsat na dveře, občas došlo mezi králi
k malé potyčce, ale nutno uznat, že ji bez zásahu dospělých Kašparů vyřešili noblesně rychle.
No a co si budeme nalhávat, nejvíc jim zářily oči,
když dostali nějakou tu dobrotu, tu cukroví, tu
mandarinky.
Ušli toho opravdu hodně, Boženka dělala se
svým vozíkem smyky, až klukům oči přecházely
a ke konci se už opravdu všichni těšili do tepla
šatny jejich království. Pojedli, popili a teprve,
když usínali v postýlkách ve školce, stali se z nich
zase ty obyčejné čtyřleté, pětileté děti z Jednoho
stromu. Ale v našich očích to zvládli a užili si to
opravdu královsky.
A vás všechny zveme, ať se k nám také přijdete podívat, šálek dobrého čaje a vlídné slovo my
máme každý den a abyste se nestyděli, tak jsme
připravili i Den otevřených dveří. Těšíme se na vás
8. února od 10 do 12 a od 14.30 do 17 hod. Tak
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce všem
dobrým lidem!
FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Boženka dělala se svým vozíkem smyky, až klukům oči přecházely. --

Lesní mateřské školy mohou do
rejstříku škol!
Před pár lety to byla čistá utopie. Nyní je to realita. Lesní mateřské školy mohou žádat o vstup do
rejstříku škol a školských zařízení.
Hygienické stanice již mají předpis, podle kterého budou LMŠ posuzovat. Stihnou-li lesní školky svůj vstup do rejstříku s krajskými školskými
odbory vyjednat včas, tedy během ledna, mohou
již ve školním roce 2017/2018 fungovat v rejstříkovém režimu. I pro organizaci Jeden strom z.ú.
je to možná cesta k zařazení své LMŠ Na dvorečku v Letech u Dobřichovic do rejstříku škol
a školských zařízení.

Únorové akce Jednoho stromu
• 8. 2., 10.00-12.00 a 14.30-17.00
Den otevřených dveří ve školce Jednoho stromu
- Možnost nahlédnout do provozu školky Jeden
strom.

Kde: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická
443, Dolní Černošice
• 7. 2., 10. 2., 21. 2., 23. 2.
Dny otevřeného vyučování - možnost zúčastnit se
vyučování v Komunitní škole Jeden strom. Pozor,
jen pro předem objednané na jedenstrom@volny.
cz nebo tel. 777 258 450.
Kde: Komunitní škola Jeden strom, Střední 367,
Černošice
• 16. 2. v 10.00
Představení Malý pán - divadlo Buchty a loutky.
Kde: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická
443, Dolní Černošice
• 25. 2.
Kurz Zdrsem MAMA, zážitkový kurz první pomoci
pro rodiče, pedagogy - zaměřený na první pomoc
dětem. Přihlášky: jedenstrom@volny.cz.
Kde: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická
443, Dolní Černošice
Renáta Vonzová, školka Jeden strom

FOTO: M. Mikulenková

-- Malé koledníky vítali všude s úsměvem. -18

-- Lesní mateřská škola Na dvorečku může být konečně zapsaná do rejstříku škol. --
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Krátké zprávy
ze základní školy
Do nového roku 2017 jsme na černošické základní škole vstoupili zbrusu novým vchodem.
Žáci si rozdělili skříňky v centrálních šatnách
a potom už ve všech třídách začal každoroční
pololetní boj o co nejlepší známky. V družině si
děti užívaly sněhové nadílky, druháci pokračují
ve svých lekcích bruslení a žáci sedmých tříd se
chystají na své lyžařské výcviky. V 6. B se pustili s panem učitelem Vávrou do výroby vlastních
modelů buněk a jejich výtvory opravdu stojí za
to!
Nad školou také zavlála nová vlajka s logem
naší školy. A po Vánocích jsme dostali krásné
poděkování od dětí z DD Lety, které jsme podpořili prodejem výrobků na Mikulášských trzích.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět k jejich radostnému prožití Vánoc.

FOTO: archiv ZŠ

-- Na Komendě se před Vánoci hrály pohádky. -FOTO: archiv ZŠ

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Andělské zvonění na Komendě
Na 19. prosince 2016 jsme se všichni v budově v Komenského ulici těšili. Odpoledne proběhlo již tradiční Andělské zvonění. Každá třída
si připravila besídku pro rodiče. V první třídě
jsme si poslechli Příběh o Vánocích, druháčci
nás přenesli do Vánoční pohádky. Cirkusový
sen jsme prožili se třetí třídou a u nás, čtvrťáků, všichni zjistili, že Škola je základ života.
Závěrečné vystoupení patřilo páté třídě a jejich
Popelince.
Po celou dobu si rodiče mohli koupit v obchůdku naše výrobky a výběr byl vskutku bohatý.
Malované talíře, ozdoby na stromeček, korálky,
sněhuláky z ponožek, přáníčka, perníčky a mnoho dalších krásných věcí. Novinkou tohoto roku
byla ochutnávka Poťouchlé sváči, které nikdo
neodolal. Celé odpoledne se neslo v příjemné
vánoční atmosféře a všem se moc líbilo.
Za Komendu žáci 4. C

Stravovací komise
Od začátku školního roku zajišťuje stravování pro naši školu nově společnost GTH zařízení
školního stravování, spol. s r.o. Za účelem dohledu nad kvalitou stravování byla zřízena stravovací komise. Stravovací komise se aktuálně

Únor
v MC Mraveniště
• 3. 2. Jdou ovečky, jdou, pěkně za sebou,
zrovna jako v pohádce, přecházejí po lávce.
Vyrobíme si huňatou ovečku.
• 10. 2. V Africe u řeky Nil, bydlel Tonda krokodýl. Na papír vytvoříme 3D krokodýla.
• 17. 2. Máme doma prasátko, to se nechce
mýt, chce být jenom od bláta, že to tak má
být. Květináče rozveselíme vyrobeným prasátkem na špejli.
• 24. 2. U nás doma v botě, s klubíčkem si
hraje kotě. Vytvoříme si kočičku z bavlnek.
Každou středu v únoru (1., 8., 15. a 22.)
můžete navštívit odpolední volnou herničku

--Andělské zvonění je ve škole v Komenského ul. tradiční předvánoční akcí. --

schází dle potřeby. Členy stravovací komise jsou
jak zástupci z řad rodičů, tak školy, provozovatele a rovněž i zřizovatele.
Komise se sešla poprvé 21. 11. 2016 a zabývala se celou řadou podnětů týkajících se kvality
stravy, dietního stravování a organizace stravování. Připomínky stravovací komise byly předány
provozovateli školní jídelny.
V průběhu měsíce listopadu došlo k výměně
na pozici vedoucí provozu školní jídelny, kterou
se nově stala paní Martina Bartošová, za jejíhož
vedení došlo k pozitivním změnám, zejména
v kvalitě nabízených jídel.
Na 2. schůzce stravovací komise dne 12. 12.
2016 došlo k zodpovězení všech dotazů z miv MŠ Barevný Ostrov. Školka se nachází na
konci ulice Na Vápenici.
Vstup bočním vchodem vpravo od hlavního
vchodu. Scházíme se ve žluté třídě od 16 do
18 hodin. Vstupné 50 Kč pro rodinu.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
vždy od 9 do 11 hod.
V Komunitním centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na našich webových
stránkách: www.mcmraveniste.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za MC Mraveniště
Bára Kružel

nulého setkání manažerem firmy, diskutovalo se
i o kvalitě jídel, pestrosti jídelníčku, vyváženosti
spotřebního koše a složení jídelníčku s ohledem
na zdravou výživu. Hlavní snahou komise je, aby
děti jedly zdravě a chutnalo jim.
Komise se sejde opět v únoru.
Jana Venclíčková
FOTO: archiv družiny

-- Po předchozích teplých zimách si děti
v družině užívají sněhu. --

Vzpomínáme
Oznamujeme všem známým a černošickým starousedlíkům, že dne 28. prosince
2016 nás navždy opustila paní Jarmila Nejedlá, roz. Borovičková.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera Eva s rodinou
a rodina Borovičkova
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Město Černošice se zapojuje do projektu Začni správně!
Osamostatnit se a vyrovnat se se všemi nástrahami života je pro mladé lidi velkou zkouškou. Pro
ty sociálně znevýhodněné je to ale o velký kus
obtížnější. Dospívající v Černošicích ale získávají
pomocnou ruku. Město Černošice totiž podepsalo memorandum s obecně prospěšnou společností yourchance a připojilo se k jejímu projektu
Začni správně!, který je určen právě těm, kteří
se chystají vstoupit do samostatného dospělého
života. Klienti OSPOD a OSZV v Černošicích se
tak budou moci zúčastňovat setkání a konferencí
pořádaných v rámci projektu Začni správně!, dětských letních táborů, setkání s partnery projektu
a mnoha dalších akcí. Díky tomu se budou moci
lépe připravit na samostatný život.
O projektu
Projekt Začni správně! umožňuje teenagerům
a mladým lidem lépe se připravit na přechod do
samostatného života. Projekt obecně prospěšné společnosti yourchance je určen především
dětem v dětských domovech a pěstounských
rodinách. Díky podpisu memoranda s městem
Černošice se ale tento program stává dostupným
také pro sociálně znevýhodněné děti, které jsou
klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v rámci odboru sociálních a zdravotních
věcí v tomto městě.
To znamená, že děti a dospívající z Černošic
se budou moci účastnit na společných setkáních

v rámci projektu Začni správně!, a setkat se tak
s komunitou lidí, kteří čelí podobným problémům
jako oni sami. Kromě toho připraví yourchance
pro teenagery v Černošicích setkání s patrony
projektu Začni správně, jako je zpěvačka Markéta Mátlová, herečka Eva Jozefíková či tanečník
Tomáš Marek. Děti z Černošic se budou moci
účastnit i dětských táborů a dalších akcí pořádaných yourchance.
„Program Začni správně! byl původně zaměřen na děti vyrůstající v dětských domovech
a pěstounských rodinách. Díky podpisu memoranda s městem Černošice se ale do něj budou
moci zapojit i klienti tamního orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD),“ říká garantka
memoranda a spoluzakladatelka yourchance
Gabriela Křivánková. „Uvědomujeme si, že začít správně na startu do samostatného života je
pro mladé lidi klíčové a výrazně to ovlivňuje jejich vyhlídky na celý další život. Jsme velmi rádi,
že díky vstřícnosti města Černošice můžeme
pomoci dalším mladým lidem, kteří by se jinak
do našeho projektu Začni správně! Nemohli zapojit, nebo by se o něm nedozvěděli,“ doplňuje
Gabriela Křivánková
Podpora i vzdělávání
Součástí memoranda je také vzájemná spolupráce obou stran na dalším vzdělávání nejen dětí
a mladých lidí, ale také zástupců OSPOD v Čer-

Zprávy ze Sokola

Dana Špicarová

v Praze. Mladší gymnasté mají za sebou závody v Dobřichovicích, tzv.
„Poberounský dvojboj“, kde jako družstvo obsadili třetí místo, a Vánoční
závod v Příbrami chlapů. Do dalších závodů jim držíme palce a přejeme
hodně štěstí a síly do dalšího cvičení. Sportu zdar!

Valná hromada
T. J. Sokol Černošice srdečne zve na VALNOU HROMADU SOKOLA ČERNOŠICE, která se bude konat
ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 18 hodin v Club Kině.
Program:
• zpráva o činnosti jednoty za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017
• zpráva o hospodaření jednoty v roce 2016
• rozpočet na rok 2017
• zpráva kontrolní komise
• zpráva náčelnice
• zpráva odboru sportu
• diskuze
Dana Pánková

Úspěchy gymnastů
Černošičtí gymnasté pokračují v sezoně 2016/2017 soutěží TeamGym
Junior a Malý TeamGym v Písku, odkud dvě družstva, jedno ve složení
dívčím a druhé smíšeném, dále postoupila do teamgymových závodů
foto: pí Staňková

-- Poberounský dvojboj: Černošická děvčata obsadila třetí místo. --

20

nošicích. Ti se budou moci účastnit odborných
a vzdělávacích konferencí pořádaných yourchance, stejně jako přednášek a seminářů zaměřených na jednotlivé oblasti vzdělávání mladých
a dospívajících, jako je například finanční gramotnost, e-learningové kurzy či webináře. Zástupci
obou stran memoranda se budou navíc pravidelně scházet a hledat možnosti zlepšení vzájemné
spolupráce a vylepšení pomoci pro sociálně znevýhodněné děti a mladé lidi z Černošic.
Děti zapojené do společných programů budou moci využít na doporučení OSPOD psychologického poradenství, a zároveň se zapojit
do programu mentoringu, který funguje v rámci
projektu Začni správně. Teenageři tak mohou
získat svého osobního mentora, který svého
svěřence podporuje v nejrůznějších životních situacích, poskytuje mu zpětnou vazbu a pomáhá
mu s osobním rozvojem.

Eliška Formánková

Dobytí severního pólu
V neděli 15. ledna 2017 uspořádal Sokol Černošice vycházku do přírody pro děti s názvem "Dobytí severního pólu". Startovali jsme ve dvě
hodiny odpoledne od staré školky v Husově ulici na Vráži. Sešlo se nás
opravdu hodně. Počasí jsme měli asi předem objednané. Zima nebyla
až tak velká a sněhu bylo dostatečně, takže mohly přijít na řadu boby
i sáně.
V lese jsme měli pro děti připravené soutěže. Hod sněhovou koulí na
ledního medvěda se moc líbil. Nevíce však děti zaujala provazová a lanová dráha, kde si naši polárníci vyzkoušeli svoji obratnost a odvahu.
Dobytí severního pólu jsme společně oslavili zapálením svíček a prskavek. Sladká odměna pro naše malé odvážné polárníky nechyběla.
Tak zase za rok AHOJ na SEVERNÍM PÓLU!
Dana Zúbková
FOTO: P. Frydlová

-- Dobytí severního pólu je třeba zdokumentovat.
Bez hromadné fotky by to nešlo  --

z města a okolí

„Tcher-no-si-ce!“ – mají zlato z turnaje v Bolzanu
Černošický hokej má na oblast Bolzana široké
vazby. V posledních sedmi letech se tak naši
žáci mohou účastnit místních tradičních vánočních turnajů, odkud pravidelně vozí cenné kovy.
Starší žáci letos bojovali na turnaji v Prato allo
Stelvia, kde působí bývalý černošický trenér Tomáš Mahovský. Z vyrovnaného turnaje přivezli
Tygři pěkné čtvrté místo a dvě individuální ocenění: nejužitečnější hráč turnaje - Michal Pittr
a nejlepší střelec - Daniel Krejsa.
Ve stejnou dobu jejich mladší kolegové ročníků 2005 a 2006 dokázali porazit v Itálii sedm
družstev z Bolzana, Trenta, Torina a dalších měst
v alpském regionu Südtirol a vyhráli tak místní
mezinárodní turnaj.
Jak to všechno proběhlo
V městečku Kaltern u Bolzana se setkali s přátelským přijetím od místních, nádherným počasím a výhledem na alpské vrcholy. Naši chlapci
prošli beze ztráty bodu základní skupinou a poté
bojovali ve třech vyřazovacích zápasech playoff. Ve finále čelili družstvu z městečka Pieve di
Cadore.
Soupeř se do boje opřel s obávanou alpskou
tvrdostí, kterou u nás můžeme vidět až při utkání starších žáků. Naši hoši ale dokázali i ve hře
tělem se soupeřem držet krok. Někteří v tom
dokonce našli i zalíbení. První polovinu hry zahájili rychlým gólem. Bohužel na konci soupeř

3x FOTO: Archiv SK Černošice (Filip Havlík a Petr Bezouška)

-- vítězný tým s obětavým realizačním týmem - rodiči --

vyrovnal a ve druhé půli se rozhodovalo o všem
nanovo. Soupeř vystupňoval fyzické napadání
na hranici pravidel. Rozhodčí však byli nestranní
a tak velkou část hry hráli černošičtí tygři v přečíslení, díky kterému dokázali dvakrát skórovat.
Atmosféra byla velmi vypjatá a mnoho nechybělo k vypuknutí šarvátky. Zajímavé je, že alespoň polovina přítomných italských dětí a rodičů nám ve finále fandila a ozývalo se zřetelné
skandování: „Tcher-no-si-ce!!!“. Po závěrečném
hvizdu se atmosféra uvolnila a naši žáci se dočkali uznání a možná i obdivu od soupeřů a organizátorů, kterým se líbilo tempo hry ve finále.
Kluci absolvovali triumfální jízdu ve dvou pick-u-

-- vítězná jízda mladších žáků po ledové ploše --

Zkuste si hokej i vy
Přijďte si k nám se svými dětmi na zimní stadion v Černošicích vyzkoušet, jaké je to hrát
hokej. Noví talenti mohou přijít kdykoli během
sezóny v úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli
od 8 hodin. Nezapomeňte, že v průběhu zimních prázdnin na Praze Západ (11. - 19. 2.) můžete každý den od 13.30 do 15.30 trénovat své
bruslařské dovednosti na veřejném bruslení.
Za SK Černošice
Hana Bláhová

-- starší žáci v akci --

Krasobruslařská exhibice
Nasládlá vůně palačinek, mrazivé počasí
a vzduch prosáklý napětím z prvního vystoupení – tak přesně takové to bylo v neděli 8. ledna
v podvečer na černošickém zimním stadionu.
A přesně takhle se to určitě usídlí ve vzpomínkách mnohých dětí. Malé krasobruslařky
a krasobruslaři oddílu Kraso brusle Černošice
totiž právě tento den předvedli své dovednosti
na exhibičním vystoupení.
Letošní exhibice byla pro drtivou většinu dětí
letošní premiérou a první velkou příležitostí,
jak předvést své dovednosti v soutěžních kostýmech, na skladbu a před fandícím obecenstvem. Na ledové ploše se postupně vystřídali
skoro všichni aktivní členové našeho oddílu,

pech hlavního sponzora turnaje po ledové ploše
a krásně si tak užili vyhlášení výsledků.

FOTO: archiv Kraso brusle Černošice

od těch nejmenších čtyřletých dětiček až po
dospělé „krasobruslení propadlé“ nadšence.
Atmosféra exhibice, osvobozená od soutěžního napětí a rivality, byla neopakovatelná. Zdařilá organizace, podpora sponzorů
a vroucí přijetí publika umocnily výkony všech.
Nejmenším krasobruslařům se tímto utvrdila
jejich píle a posilnila vnitřní motivace. Pro ty
větší byla exhibice vstupní bránou do letošní
soutěžní sezóny, jejímž vrcholem bude závod
Černošický Ledový trojlístek, který proběhne
1. dubna. Už teď se těšíme. Tak nás přijďte
povzbudit.
Za oddíl Kraso brusle Černošice
Anika Koukolová, trenérka

-- Atmosféra exhibice byla osvobozená od
soutěžního napětí a rivality. --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
únor
4. 2.

Ples hokejistů - Ples pro členy HC

20.00, Club Kino

9. 2.

Takovej barevnej vocas letící komety – dokumentární film o Filipu Topolovi

20.00, Club Kino

10. 2.

Duo Jitka Malczyk (housle) a Vojtěch Jindra (akustická kytara) - koncert

20.00, Club Kino

11. 2.

Two years after - oslava 2. výročí od znovuotevření Club Kina

20.00, Club Kino

12. 2.

Kdopak by se vlka bál - pohádkový muzikál v podání souboru Přímá Oklika

16.00, Club Kino

17. 2.

Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava narozenin všech, kteří se narodili v únoru

19.00, Club Kino

18. 2.

Circus Ponorka – koncert, one-man show Honzy Ponocného
Efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, improvizace, chytlavé melodie, dokonalá
interakce

20.00, Club Kino

19. 2.

Femi Temowo Trio – jazz s nádechem afrických kořenů

20.00, Club Kino

21. 2.

Pásmo v myšlenkách Masarykových – pásmo hudby a slova v podání Jitky
Baškové – akordeon a Jinřicha Macka – loutna

19.00, sál ZUŠ, Střední ulice

23. 2.

Sokol Černošice - valná hromada

18.00, Club Kino

24. 2.

Lety mimo + M.Z.H. + Daily Coffee - koncert

20.00, Club Kino

25. 2.

The Led Farmers (Irsko) – koncert irská indiefolkové kapely

20.00, Club Kino

26. 2.

O rukavičce – pohádka, hraje Divadlo Úsměv

16.00, Club Kino

Mokropeský masopust

14.00, Masopustní náměstí

březen
4. 3.

v okolí
únor
4. 2.

Masopust v Letech

13.45, náves v Letech

10. 2.

XXII. Radotínská bál

20.00, Sokolovna, Radotín

11. 2.

Maškarní bál pro děti

14.00, Městské kulturní středisko,
Mníšek pod Brdy, V Lipkách 610

12. 2.

Kniha pravěku - Petrpaslíkovo divadlo, pohádka

15.00, Dům U Koruny, Radotín
(Klubová scéna Milana Peroutky)

12. 2.

Il Congelatore – Zmrazovač: komediální operní a mafiánské drama kočovné
divadlo AD Hoc

18.00, Dům U Koruny (velký sál),
Radotín

15. 2.

Srí Lanka – ostrov krásy: cestopisný komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka

19.00, Dům U Koruny, Radotín

16. 2.

Prokousej se k pravdě – přednáška s Mirkou Slámovou, poradkyní v oblasti
zdravého životního stylu

18.30, Letovská knihovna, Na Návsi
160, Lety u Dobřichovic

18. 2.

Mach a Šebestová – divadlo, televizní pohádku přivedl na divadelní prkna Vlastimil Peška

15.00, Divadlo Jana Kašky, Zbraslav,
U Malé řeky 1319

22. 2.

ILUZIONISTÉ - komedie z divadelního prostředí, hrají: Stanislav Zindulka, Olga
Ženíšková a Jakub Zindulka (rezervace nutná)

19.00, Dům U Koruny, Radotín

24. 2.

Sportovní ples

19.00, sál OÚ Lety

25. 2.

Horymírova sváteční jízda Radotín – masopust

nám. sv. Petra a Pavla, Radotín

Psychosomatické potíže dětí – s psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou

10.00, Letovská knihovna,
Lety u Dobřichovic

březen
6. 3.

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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z města a okolí
také. Každopádně se dozvíte, jak to bylo doopravdy... Vstup 80 Kč.

Program
únor 2017
10. 2. v 20.00
Duo Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra
- koncert
Setkáním dvou hudebníků (Jitka Malczyk housle, hardangerské housle a Vojtěch Jindra - akustická kytara) se propojují a vzájemně
rezonují dva hudební světy. Svou autorskou
hudbu nazývají „neotrad“. Jde o moderní
akustickou fúzi v keltském duchu. V komorní
sestavě, které nechybí nasazení a radost ze
hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská
hudba. Koncert se koná v rámci zimního tour
k novému CD Neotrad.
Jitka Malczyk je houslistka a cestovatelka,
která vedle hry na housle vystudovala anglický jazyk. Na svých četných hudebních cestách po celém světě hledá autenticitu interpretace a inspiraci k vlastní autorské tvorbě.
Na své norské hardangerské housle hrála na
festivalu Pražské jaro slavnou Rohanskou jízdu Howarda Shorea v Symfonii Pán Prstenů.
Působí v českých i mezinárodních hudebních
projektech-Deliou(CZ/FR), LUA, Unreel(CZ/
AUS), Lakuna.
Vojtěch Jindra vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk a literatura,
ve svém hudebním životě se ale orientuje
spíše na západ a severozápad. Prošel mj.
skupinami Taliesyn a Irish Dew. Nyní působí
především v kapele Bran, pro kterou skládá,
a objevuje se po boku irského písničkáře J.
Eoina. V roce 2010 vydal vlastní instrumentální album.
Vstup 150 Kč, předprodej Club Kino 130
Kč.

17. 2. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny
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. Vstup
zdarma.
18. 2. v 20.00
Circus Ponorka - koncert
Efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, improvizace, chytlavé melodie, dokonalá interakce
s publikem. Výčet základních charakteristik
Honzy Ponocného, principála svého jedinečného a jednočlenného “cirkusu”. One-man
show, která nemá na hudebním poli obdoby.
Když půjdete na koncert projektu Circus Ponorka, asi budete na první pohled šokováni.
Na podium 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. Je neuvěřitelné, jak může
jednočlenná kapela znít. Složil také hudbu
k několika celovečerním filmům, například
pro snímky Alice Nellis: Perfect Days (2011),
k filmu Mamas & Papas (2010), za kterou
získal nominaci na Českého lva. A nominace
nakonec neminula ani Honzovu hudbu k filmu Revival, kde si i zahrál v okouzlující roli
slepého bubeníka (2013). Ale i hudbu k novému filmu Alice Nellis Andělé (2014), anebo

třeba ke hře Audience, kterou uvádí Národní
divadlo.
Honza Ponocný se jako kytarista podílel na
více než 60 CD, produkoval několik platinových CD pro firmu Universal, má za sebou
spolupráci s řadou špičkových hudebníků
jako jsou například Steve Walsh, Jean Couture, John Riley či Ivan Kral. Kromě projektu
Circus Ponorka můžete vidět Honzu Ponocného už 17 let i jako kytaristu Mekyho Žbirky.
Vstup 120 Kč.
24. 2. v 20.00
Lety mimo + M.Z.H. + Daily Coffee
- koncert
Středočeské turné spřátelených kapel - Space punk a 2x punk rock. Uslyšíte, co jste
neslyšeli, uvidíte, co jste neviděli. Vstup 90
Kč.
26. 2. v 16.00
O rukavičce / Divadlo Úsměv - pohádka
V lese se ztratila rukavička. Všude mrzlo.
Meluzína všem jen škodila. Zvířátka neměla
kde bydlet, protože jim domečky zamrzly.
Jen rukavička nezamrzla. Tak postupně zajíček, vrána, lišky a žabička našli v rukavičce
společný domeček. Jen medvěd chodí po
lese a hledá kamarády. Je doma sám a je mu
smutno. Objeví zvířátka a odnese je s sebou
domů, kde společně přečkají zimu.
Vstup 80 Kč.
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných textech.

FOTO: archiv interpreta

11. 2. v 20.00
„Two years after“
Zveme Vás na oslavu Club Kina k 2. výročí
od znovuotevření. Akční drinky, megatombola, tanec a živá hudba. Hraje – Long Silence.
Vstup zdarma.
12. 2. v 16.00
Kdopak by se vlka bál - pohádka
Pohádkový muzikál pro celou rodinu v podání souboru Přímá Oklika. Hraná hudební
pohádka na motivy bratří Grimmů O červené
Karkulce. Můžete se těšit na nové pojetí starého příběhu o děvěnce s červeným čepečkem. Klasická pohádka v novém kabátku.
Uvidíte tak trochu zlobivou Karkulku, tak
trochu hodného vlka, docela dost akční
babičku a myslivce s maminkou samozřejmě

-- Circus Ponorka - Honza Ponocný --
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Femi Temowo Trio
– jazz s nádechem afrických kořenů
Kdy: neděle 19. února od 20.00
Kde: Club Kino
Femi Temowo, vyhledávaný studiový hráč
a dvorní kytarista zesnulé britské soulové zpěvačky Amy Winehouse. Excentrická diva přitom
není zdaleka jedinou osobností, po jejímž boku
si Femi Temowo zahrál. Na svém kontě má vystoupení či studiové hraní třeba po boku hip
hopové legendy The Roots či proslulého saxofonisty Courneyho Pinea. V poslední době se
oceňovaný kytarista a držitel ocenění Mercury
Music Prize či BBC Jazz Award nejčastěji prezentuje se svým kvartetem, případně kvintetem
v projektu s názvem Orin Meta.
Slavného hudebníka s nigerijskými kořeny
a jednu z největších osobností současné britské
hudební scény doprovodí na českém turné velké osobnosti tuzemské hudební scény: za kontrabas se postaví Petr Dvorský a za bicí Kamil
Slezák.
FOTO: archiv interpretů

-- Jitka Bašková a Jindřich Macek --

Hudba v myšlenkách
Masarykových
Kdy: úterý 21. února od 19.00
Kde: koncertní sál ZUŠ, Střední ul. 403
Srdečně Vás zveme na pásmo slova a hudby s názvem Hudba v myšlenkách Masarykových v podání Jitky Baškové – akordeon
a Jinřicha Macka - loutna. V pořadu zazní
skladby českých a slovenských autorů od
19. století až po současnost (A. Dvořák, L.
Janáček, B. Martinů, I. Hatrík, J. Macek,
P. Zagar, V. Trojan a další). Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů
i významných životních momentů T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který
je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů. Připomeňme si jeho myšlenky a zásady u příležitosti
osmdesátého výročí jeho úmrtí (v r. 2017),
které předchází blížícímu se stému výročí
naší republiky. Vstupné 120 Kč. Senioři
a studenti 100 Kč.
Pavel Blaženín
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FOTO: archiv interpreta

FOTO: Petr Kubín

Na programu budou jak klasické jazzové standardy, tak i jazz s nádechem afrických kořenů.
Femi Temowo Trio prezentuje původní kompozice, stylově vycházející z moderního akustického
jazzu s výraznými vlivy africké hudby a world music. Technicky, rytmicky a stylově dokonalá hra
Femiho slouží jako prostředek k spontánnímu
a bezprostřednímu muzikálnímu projevu. Femiho jemný a melodický kytarový zvuk mu vysloužil
pevné místo po boku mnoha hudebních velikánů. V několika kompozicích zazní také zpěv Femiho Temowa, ovlivněný africkými písněmi.
Srdečně Vás zveme v neděli 19. 2. od 20.00
do černošického Club Kina na tuto skvělou
show. Vstupenky na koncert zakoupíte v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží)
v ceně 170 Kč, na místě před koncertem za
200 Kč. Seniorské vstupné lze koupit za 150
Kč jen před koncertem.
Pavel Blaženín

-- hudebník s nigerijskými kořeny Femi Temowo --

The Led Farmers (Irsko)
Kdy: sobota 25. února od 20.00
Kde: Club Kino
Irská indiefolková kapela The Led Farmers má
za sebou řadu úspěchů. Koncertuje po celé
Evropě, pravidelně také v USA. V rodném Irsku se stává jednou z nejoblíbenějších. Jen
za loňský rok odehrála více než 80 koncertů.
Může se pochlubit dvěma vítězstvími v soutěži
All Ireland Music.
Svým nezvyklým pojetím irské folkové klasiky zaujala širokou škálu posluchačů. Jejich
repertoár je velice obsáhlý - od irské klasiky,
až po velice ceněné vlastní kompozice. The
Led Farmers uchovávají domácí hudební tradice velice osobitým a originálním způsobem.

Svojí spontánností dokáží doslova strhnout
publikum. To z nich dělá velice žádanou kapelu pro živé produkce. Kapela hraje ve složení Brendan Walsh: Banjo, Vocals, Ross O’Farrell: Bass, Vocals, Seamus Long: Guitar,
Vocals a Glenn Malone: Drums, Vocals.
Srdečně Vás zveme na tento hudební bonbónek do černošického Club Kina v sobotu
25. 2. od 20.00. Vstupenky na koncert zakoupíte v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) za 170 Kč, na místě před
koncertem za 200 Kč. Seniorské vstupné lze
koupit za 150 Kč jen před koncertem.
Pavel Blaženín

-- irská indiefolková kapela The Led Farmers -FOTO: archiv kapely

z města a okolí

Rok 2016 v městské knihovně
Začátek Nového roku bývá plný předsevzetí,
která se málo komu z nás podaří splnit. Bývá
také dobou bilancování - jaký byl rok, s kterým jsme se rozloučili a jaký bude ten, který
jsme tak bouřlivě přivítali. Všichni věří, že lepší, nebo aspoň tak dobrý, jako byl ten minulý.
V městské knihovně nebyl rok 2016 rokem
velkých změn.
Nakoupilo se 506 nových titulů a skoro
stejný počet se odepsal, hlavně z důvodu
opotřebovanosti. Návštěvnost, počet čtenářů
a výpůjčky zůstaly stejné jako v roce 2015.
73 % registrovaných čtenářů v knihovně byly
ženy, 87 % tvořili čtenáři bydlící v Černošicích. Opět mě potěšily obrázky malých účastníků našich výtvarných soutěží, milé návštěvy
dětí ze základní školy, kterých bylo v uplynulém roce více než v roce 2015.

Co se nejvíce četlo
Nejvíce půjčované knihy byly v beletrii pro
dospělé: McKinley, Tamar – Neúprosný žár
– román z Austrálie a dvě české detektivky:
Erben, Václav – Na dosah ruky a Pospíšilová,
Jarmila – Boty do nebe. V naučné literatuře
zvítězily knihy: Černošice, Po stopách českých králů od Otomara Dvořáka a Hitlerova
dětská armáda od Stutte, Harald. Z periodik
si čtenáři nejčastěji odnášeli domů Instinkt,
Pěkné bydlení a Květy.
Dětem se nejvíce líbily knihy Čtyřlístku
a Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. V naučné dětské literatuře se hodně
půjčovaly tyto tituly: Dvořák, Jiří – Jak zvířata
spí, Bartelsheim, Ursula – Železnice a Fučíková, Renáta – Karel IV.

Co se ještě dělo
Knihovna se zúčastnila celostátně pořádaných akcí, jako je Březen - měsíc čtenářů
a v prvním říjnovém týdnu Týden knihoven.
Díky tomu se jak v březnu, tak v říjnu zvýšil
počet přihlášených čtenářů a návštěvníků
knihovny. Z grantu vyhlášeného Moravskou
zemskou knihovnou získala naše knihovna
knihy českých autorů v hodnotě 5.500 Kč.
V září proběhl již 5. ročník písmenkové soutěže pro prvňáčky. Kromě donáškové služby
knih byla zavedena nová služba pro studenty,
mohou si objednat knihy přes naši e-mailovou
adresu a pak si je jen vyzvednout.
Přeji všem čtenářům krásný nový rok, hodně zdraví, štěstí, radosti a pěkných knížek.
Irena Šilhánková,
knihovnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BAUME, Sara: Jasno lepo podstín zhyna
– pozoruhodný titul úspěšné prvotiny mladé
irské autorky je poetickou variantou názvů čtyř
ročních období, které tvoří časový rámec příběhu přátelství dvou psanců – osamělého člověka a týraného psa;
COELHO, Paulo: Vyzvědačka – v Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh
Maty Hari, slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla před sto lety popravena pro
velezradu;
DES CARS, Jean: Osudová Sisi – životní
osudy rakouské císařovny a uherské královny
Alžběty Bavorské zvané Sisi;
FIELDING, Helen: Dítě Bridget Jonesové –
anglický humoristický román;
FIELDNING, Joy: Zmizení Samanthy Shipleyové – psychologický kriminální román;
FORMÁNEK, Josef: Dvě slova jako klíč –
příběh o lásce, vině a smíření;
HANIBAL, Jiří: Vášně a boje Polyxeny
z Lobkovic – historický román;
INGELMAN-SUNDBERG, Catharina: Loupež bez cavyků – humoristický švédský román. Ligu důchodců nikdo nezastaví. A její
členové momentálně potřebují peníze – hodně peněz. Zpříjemnit a rozveselit život starým
lidem něco stojí;
MARTIN-LUGAND, Agnés: Šťastní lidé čtou
a pijí kávu – francouzský román o tom, zda se
dá vyléčit zlomené srdce;
MAURIER, Daphne du: Ptáci a jiné
povídky;
MAYES, Frances: Rok ve světě – autorka ve
své knize přináší zážitky, postřehy a úvahy ze
svých cest do Španělska, Portugalska, jižní
Itálie, Francie, Británie, Turecka, Řecka a severní Afriky. Dokáže čtenáře zároveň pobavit
i poučit o dějinách, umění, architektuře, kuchyni a zvycích míst, která navštívila;

RODRIGUEZ, Deborah: Návrat do kavárničky v Kábulu – volné pokračování Kavárničky v Kábulu přivádí na scénu staré známé postavy i nové tváře. Zakladatelka kavárny Sunny
se po návratu do Spojených států snaží marně
zapadnout do běžného života a nepřestává snít
o návratu do milovaného Afghánistánu;
ZIBURA, Ladislav: Pěšky mezi buddhisty a komunisty - nešikovný mladý muž ujde
1500 km pěšky v Nepálu a v Číně. Dějí se mu
hrozné věci a on se jim směje. Autor popisuje
humorně své zážitky z dlouhé cesty. Kniha je
o Číňanech, Nepálcích a jejich životě.
Naučná literatura:
Městská heraldika Čech, Moravy
a Slezska;
ATEN, Marion: Poslední vlak přes rostovský most - občanská válka v Rusku očima
amerického pilota;
FEŘTEK, Tomáš: 150 nejlepších tipů na výlety po Česku;
HORA-HOŘEJŠ, Petr: Toulky českou minulostí 8. díl - slavné příběhy a osobnosti druhé
poloviny 19. století; Toulky českou minulostí
9. díl - velké příběhy Habsburků na sklonku
jejich vlády;
HRUBÝ, Dan: Pražské příběhy: cesta na
Hradčany, Nový Svět a zpátky na Malou
stranu - kniha zachycuje sociální dějiny starých pražských čtvrtí;
JANIŠ, Kamil: Volný čas seniorů - ač si to
většina z nás neuvědomuje, volný čas je nedílnou součástí našich životů. Autoři této monografie se zabývají etapou lidského života, ke
které každý z nás neúprosně směřuje - stářím
a volným časem;
MACH, Jan: Osm ran z lásky - hrdelní procesy první republiky;
SCHRÖTTER, Josef: Svět lokomotiv - celobarevná publikace, která by neměla chybět

v knihovničce žádného zájemce o lokomotivy
a železniční dopravu. Poutavou formou popisuje vše, co souvisí s provozem a zabezpečením
železnice.
Pro děti a mládež:
FANTOVÁ, Petra: Dětský ilustrovaný atlas bohatě ilustrovaný atlas po všech evropských
zemích, hlavních městech, krajině, průmyslu či
zemědělství. Seznámení s flórou a faunou různých částí Evropy;
GIFFORD, Clive: Auta, vlaky, lodě a letadla - obrazová encyklopedie dopravních
prostředků;
LAWSON, Carol: Rodina medvídků jede na
prázdniny - každé léto opouští medvědí rodinka svůj městský byt a odjíždí na prázdniny na
venkov;
PEISERTOVÁ, Alena: Alí Baba a 40 loupežníků - pohádka;
PEROUTKOVÁ, Ivana: Anička na řece - pro
čtenářky od 7 let, příběhy o dětech;
REIDER, Katja: Hasiči jedou - vyprávění
o tom, co všechno dělají hasiči;
STACHO, Miro: Nákladní auta - leporelo pro
nejmenší;
ŠAŠEK, Miroslav: To jsou Benátky - ilustrovaný průvodce po městě.

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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Připravujeme na březen
Březen bude doslova nabitý skvělými kapelami. Do Club Kina zavítá v pátek 17. 3. fenomenální Mário Bihári s kapelou Bachtale Apsa, což v překladu znamená slzy štěstí. Dále se můžete těšit na energií sršící kapelu
Sto zvířat, která vystoupí v Club Kině v pátek 24. 3. Den na to v sobotu 25.
3. bude Club Kino patřit skvělé kapele Zrní. A v sobotu 1. 4. sem zavítá
polská jazzová diva Ida Zalewska.
Jak vybíráme interprety
Odbor kultury se snaží do Černošic zvát kvalitní zahraniční umělce
a skupiny. Z finančních důvodů tito interpreti vystupují mnohdy v netradiční
časy, jako je pondělí či neděle. Například legendární britský kytarista Femi
Temovo, který několik let vedl doprovodnou kapelu Amy Winehouse, vystoupí v neděli 19. 2., protože v pátek či sobotu by to stálo dvakrát tolik.
Věnujte prosím pozornost těmto kapelám a přijďte se zaposlouchat do
kvalitní světové hudby. Ano, tyto kapely sice často nevystupují v českých
televizích, ale na výběr odboru kultury se můžete spolehnout.

Přijmeme do restaurace
v Černošicích:

aře
h
c
u
k
/
u
k
kuchař
írku
v
r
e
s
/
a
k
í
číšn
Nástup: 1. 4. 2017
Bližší informace
na telefonu: 607 731 285

Pavel Blaženín

inzerce

Nabízím práci na malý úvazek pro lékaře
Kontakt: MUDr. Alena Hujová - 606 280 269

Přijmeme truhláře – zodpovědného, šikovného,
se smyslem pro detail, praxe min. 3 roky, práce
na plný úvazek ve Všenorech.
Životopis zasílejte na han.h@seznam.cz
nebo volejte 775558201.“

Prodejna české lidové výroby

Veškeré kadeřnické služby

v dobře vybavené gynekologické ambulanci
v Dobřichovicích.

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců

- dámské, pánské i dětské -

keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy

až do domu po telefonické domluvě.

Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

Ivana Švédová, tel. č.: 603 528 883

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy
Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1778, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz

ítidla
Moderní sv
í zahradu
pro modern
Prodej zahradních a interiérových svítidel,
LED žárovek a LED dekorací, venkovních fontán.
S výběrem vám rádi poradíme,
provedeme návrh, montáž i následný servis
Vybrat a nakoupit můžete ve vzorkovně
(Kutnohorská 1013, Černošice; tel. 775 300 073)
nebo na našem e-shopu: www.led-zahrada.cz
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