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Jazz Černošice 2017

-- Průvod k májovým slavnostem neodmyslitelně patří. Nebude chybět ani letos. --

Májové slavnosti plné tance
Kdy: neděle 14. května od 14.00
Kde: Masopustní náměstí v Mokropsech
Letošní Májové slavnosti se budou konat v neděli 14. 5. od 14.00 opět na Masopustním náměstí v Mokropsech. Naše májové slavnosti
2x FOTO: Petr Kubín (2016)

jsou součástí Poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Letos se také můžeme
opět těšit na vystoupení místních dětí. Bohatý
program a občerstvení je zajištěno. Koho a co
spatříme a uslyšíme?

PROGRAM:
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
14.00 – TŘEHUSK, Poberouní
14.50 – P
 RŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky, hraje
TŘEHUSK
15.00 – S
 LAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ a otevření
májového vína
15.05 – ČERNOŠICKÉ DĚTI
15.35 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
16.05 – KLÍČEK, Řevnice
16.30 – L ADŮV NÁRODOPISNÝ SOUBOR,
Hrusice
16.50 – VRBINA, Praha
17.25 – PRAŠTĚNKA, Praha
18.00 – D
 RAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje
PRAŠTĚNKA
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kdy: středa 24. května – sobota 3. června
Kde: Club Kino, nám. Centra Vráž, Modlitebna CB, Bolleta, Pod Lípou, IconiQ Café,
Sportpark Berounka
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
12. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2017“ proběhne od středy
24. května do soboty 3. června. Připravena
jsou opět zajímavá jména, namátkou například
Beata Hlavenková, Golden Big Band Prague,
Libor Šmoldas, Miss Mikey May, Mike DiRubbo, Peter Lipa, Terne Čhave a jako zlatý hřeb
Ondřej Havelka and his Melody Makers.
Zvláštní pozornost si zaslouží i tzv. sobotní
„Dojjazná“ (3. června), která se tentokrát koná
ve Sportparku Berounka. Vystoupí zde energická, nebojím se říci až taneční kapela Mr. Loco.
Vstupenky na všechny koncerty jsou
v předprodeji v Club Kině od 15. dubna. Prosíme, věnujte pozornost jazzovým stránkám
www.jazzcernosice.cz, kde se dozvíte mnohem více.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
opět mnoho nezapomenutelných hudebních
zážitků.
Za Jazz Černošice Michal Strejček
Pokračování a program na str. 28 a 29.
-- Zlatým hřebem letošního jazzového festivalu
bude koncert Ondřeje Havelky. -FOTO: archiv organizátorů
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Co je nového?

7x FOTO: Petr Kubín

-- Začátkem dubna byly pokáceny nemocné topoly v lesoparku Na Vírku. Náhradní
výsadba podle odborného návrhu proběhne letos na podzim. --

-- Na hlavní stěnu Haly Věry Čáslavské byla umístěna
deska s jejím podpisem – uhrazena byla z ceny
20.000 Kč za vítězství v soutěži o nejlepší realizovaný
projekt za rok 2016 v kategoriii Komunální politik roku
– sport a veřejné zdraví. --

-- Vedle cyklostezky u Sportparku Berounka si nově můžete odpočinout nebo udělat
třeba piknik u dvou stolů s lavicemi; mapa v popředí fotografie byla instalována ve druhé
polovině loňského roku. --

-- 5.C - patroni višňové aleje na Višňovce --

-- U nově rekonstruovaného
černošického jezu
nově vznikl nejen
rybochod a šlajsna
pro vodáky, ale
také z kvalitní žuly
provedené schody
k vodě a od nich
cesta po proudu
až ke Sportparku
Berounka. --
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Slavnostní zařazení cisterny Scania CAS 30 do provozu
V sobotu 22. 4. proběhlo v areálu hasičské
zbrojnice slavnostní zařazení nové cisterny
CAS 30 do provozu. V 11 hodin přivezl pan
Radomír Jahelka, jednatel společnosti KOBIT - THZ, s.r.o. cisternu do areálu zbrojnice,
kde slavnostně předal klíčky panu starostovi.
Nechybělo stříhání pásky, čehož se ujaly děti
za pomoci pana starosty:-) Slavnostní ceremonie s představením nové cisterny se účastnili
mimo již jmenovaných, diváků a samozřejmě
JSDH Černošice - Mokropsy také zástupci
HZS Středočeského kraje - Ing. Plk. Tomáš
Hradil, ředitel územního odboru HZS Kladno;
Bc. Npor. Miroslav Český, velitel stanice HZS

ÚO Řevnice a Ing. Ppor. Jakub Jakupaj, velitel
čety HZS ÚO Řevnice.
Poté měli diváci možnost prohlédnout si cisternu, posadit se do kabiny a dozvědět se odpovědi na různé otázky. Děkujeme všem, kdo
se na akci podíleli, věnovali jí svůj čas a úsilí a

děkujeme také všem malým i velkým návštěvníkům, kteří se přišli na CAS 30 „Monču“ podívat a přivítat ji mezi námi. Nyní nezbývá než
popřát mokropeským hasičům (a černošickým
občanům), ať cisterna dobře slouží!
Monika Formáčková

2x FOTO: archiv hasičů

-- Konání akce zabezpečila JSDH Černošice - Mokropsy. Také připravila pro zúčastněné informační letáky a video, které můžete zhlédnout na jejich FB. --

Kavárna Café Vera – nabídka pronájmu
Město Černošice je vlastníkem plně vybavené
moderní kavárny v nové sportovní Hale Věry
Čáslavské v Černošicích, která je situovaná v lokalitě hojně navštěvované jak uživateli sportovní
haly, tak dětmi přilehlé základní školy, učiteli, ale
i širokou veřejností. Kavárna se nachází v blízkosti nádraží, v její blízkosti bude v průběhu
příštího roku vybudován nový atletický ovál a veřejný prostor venkovního hřiště a parku. Součástí kavárny je také prostor předzahrádky o výměře
25 m2.
Café Vera je dobře vybaveným prostorem připraveným k okamžitému využití buď formou pronájmu podnikatelskému subjektu, anebo v rámci zaměstnaneckého poměru ve vztahu k městu.
Vzhledem k tomu, že sportovní hala, jejíž je kavárna součástí, slouží v dopoledních hodinách
jako tělocvična pro žáky základní školy, otvírací
doba kavárny se předpokládá na pozdější odpolední a večerní hodiny ve všedních dnech,
a také na celodenní víkendové akce, které se
v průběhu zimní sezóny konají takřka bez výjimky. Se zahájením plného provozu se počítá
nejpozději od 1. září tohoto roku, avšak je zde
možnost začít okamžitě.
Kompletní podklady záměru jsou zveřejněny na Úřední desce (vč. elektronické verze na
webových stránkách města). Pokud máte zájem
o pronájem kavárny v rámci své podnikatelské
činnosti, nebo máte zájem pracovat v kavárně
jako zaměstnanec města Černošice, doručte
nabídku s uvedením své představy o způsobu

FOTO: Petr Kubín

a podmínkách budoucího využití kavárny na
adresu Městský úřad Černošice, OŠKCR, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Více informací
o kavárně můžete získat u paní Adély Červenkové, adela.cervenkova@mestocernosice.cz, tel.
č.: 602 342 655, dohodnout si můžete i osobní
prohlídku prostor.

(Písemným potvrzením svého zájmu o pronájem kavárny vyjádříte svůj souhlas s podmínkami
záměru pronájmu zveřejněného dle § 39 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.)
Slávka Kopačková
a Adéla Červenková
3
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Kultura v Černošicích aneb O spolupráci mezi městem
a Club Kinem (a TJ Sokol)
Když pod hlavičkou města organizuje vedoucí
Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Pavel Blaženín nějaké kulturní akce „pod střechou“,
téměř vždy je to v Club Kině. Na rozdíl od jiných
měst a obcí Černošice nevlastní ani nespravují
svůj koncertní sál ani dům, kde by se daly pořádat koncerty, divadelní představení či jiné kulturní
akce. Ano, v roce 2013 byl uveden do provozu
městský sál v prostorách na náměstí Centra Vráž,
ale vzhledem k chybějícímu zázemí, malé kapacitě a dalším atributům je tento prostor využíván
spíše jako tělocvična či učebna, případně díky
svému modernímu designu jako prostor pro pořádání konferencí, komorních hudebních akcí, či
reprezentativních akcí typu Vítání občánků. Naopak Club Kino neoddiskutovatelně nabízí atmosféru charakteristickou pro klubové scény a variabilní
prostor pod jevištěm, který se během chvíle dokáže změnit z tanečního parketu na hlediště s různorodou kapacitou i uspořádáním.
Vlastníkem budovy, kde se Club Kino nachází,
je Tělovýchovná jednota Sokol Černošice - provozovatel Club Kina si ji od ní tedy pronajímá. S tím
samozřejmě souvisí i vzájemné vztahy ve vlastnictví majetku - nakládání s ním a údržba. Naopak
výhodou je, že mezi Club Kinem a tělocvičnou
Sokola je pohyblivá dělící zeď, která se na některé
akce (např. plesy) dá vytáhnout a tyto prostory se
propojí.
Historie spolupráce mezi městem a Club Kinem (resp. jeho provozovateli), která vyplynula
do dnešní podoby, se datuje do konce minulého

století. Pamětníci vědí, že dříve stál na Vráži starý
kulturní dům, který v roce 2007 musel ustoupit
novému objektu Centra Vráž (město nebylo vlastníkem pozemku pod ním). Již v posledních letech
života „kulturního svatostánku“ se k pořádání společenských akcí využívaly i jiné prostory, protože
jeho stav, vybavení a možnosti ani se zamhouřenýma očima neodpovídaly požadavkům organizátorů. Např. zasedání zastupitelstva se v tu
dobu konala mj. v sále hotelu Slánka, restauraci
U Králů, či právě v Club Kině. Vzhledem k nutnosti ozvučení se jejich konání ustálila v Club Kině,
které vyhovovalo nejlépe. Od té doby se tato
spolupráce postupně rozšiřovala až do současné
doby, kdy se v Club Kině koná většina městem
pořádaných koncertů a divadelních vystoupení,
navíc například veřejné prezentace a diskuze
a další. Výjimkou jsou akce pod širým nebem
a výše zmíněné akce pořádané v městském sále.
Nově se nabízí možnost pořádání společenských
akcí v Hale Věry Čáslavské.
Kino Svět - Club Kino
TJ Sokol vlastnila licenci na provozování kina/
bia od roku 1934, nicméně postupem času provozování kina v pronajaté budově od sokolů přešlo
pod správu města – jako Kino Svět. Vzhledem ke
statisícovým ztrátám město na konci devadesátých let kino přestalo provozovat, a sokolové hledali náhradní řešení. V roce 1999 přišel pan Josef
Barchánek, majitel firmy Šiba, s.r.o. - černošická
firma zabývající se od roku 1989 výrobou pouzder

a příslušenství na hudební nástroje a výrobou, prodejem a pronájmem pódiových systémů, hledišť
a jevišť, která zdarma zapůjčuje na různé městské
slavnosti. Budovu na své náklady zrekonstruoval
do současné podoby, včetně přístavby vnějších
kamenných sloupů (před vchodem a vzadu ze
strany zimního stadionu) a nových sociálek, vchodu a šatny pro sokoly, a prostor vybavil kompletním zařízením. Slavnostní odhalení, již pod novým
názvem, proběhlo v listopadu roku 2002 (tedy
krátce po povodních) a pan Barchánek Club Kino
následujících 8 let sám provozoval.
První finanční podpora z města přišla až po
roce 2006, kdy se začal každoročně vyhlašovat
grantový program, ze kterého se přispívalo mj. na
kulturně-produkční provoz v Club Kině. Rovněž
byla díky firmě Šiba a městu obnovena i činnost
biografu, ale ta po pár letech kvůli postupné digitalizaci filmového materiálu zase utichla, protože
Club Kino není vybaveno digitální promítačkou.
Po té, co firma Šiba od provozování Club Kina odstoupila, vyměnili se zde během pár let dva další
provozovatelé a fungování klubu nebylo stabilní.
Prvním z nich byla společnost Parochiae s.r.o.
zastoupená paní Petrou Niklovou, druhým (od
konce roku 2012) společnost Travis, spol. s r. o.
zastoupená panem Otakarem Kolínským. V roce
2013 uzavřelo město s tímto provozovatelem
smlouvu o podmínkách užívání prostor Club Kina,
kde se město zavázalo platit provozovateli 5.000
Kč měsíčně za užívání prostor (smlouvu v úplném
znění, stejně jako všechny další zmíněné smlouvy,

-- Před rekonstrukcí na přelomu milénia… --- Club Kino je zrekonstruované dle původního návrhu projektanta
z roku 1932, kterým byl architekt Fröhlich, žák Jana Kotěry. --

3x FOTO: archiv Club Kina

FOTO: Petr Kubín

-- Interiér má design náměstí - 1. Černošické náměstí, což je opravdu
první náměstí v Černošicích. --
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-- Terasovité hlediště bylo za „bolševika“ zalito betonem, stejně tak zabetonovali i průchod do sokolovny. Při rekonstrukci byly tyto charakteristické prvky
obnoveny. V rámci rekonstrukce byl použit původní typ kamene (červený ze
Slivence), aby se zachoval ráz budovy. --

z radnice
je možné dohledat na webových stránkách města
v sekci Smlouvy).
Od roku 2015 se na základě výběrového řízení
o provoz Club Kina včetně produkční práce stará
paní Lucie Barchánková (ne, není to jen náhodná shoda jmen;-)). Ještě předtím město odkoupilo od předchozího provozovatele audiovizuální
techniku, kterou je Club Kino vybaveno (rovněž
na základě smlouvy, kterou lze dohledat na webu
města) a TJ Sokol získala do svého vlastnictví
velkou část vnitřního vybavení prostor včetně
nábytku; nová provozovatelka vlastní kuchyň,
gastro zařízení ad. (v těchto případech není město ani jednou ze smluvních stran, takže smlouvy na uvedeném odkaze zveřejněné nejsou).
Město platí provozovatelce Club Kina poplatek
za užívání Club Kina ve výši 60.000 Kč za rok
(tedy původní taxu domluvenou již v roce 2013
s předchozím provozovatelem). V tomto paušálu
jsou časové kapacity pro jednání zastupitelstva,
městem pořádané koncerty a divadelní představení (vč. pohádek či výchovných akcí pro školu)
a jiné akce organizované městem. Řadu dalších
kulturních akcí ve své režii organizuje samotné
Club Kino. Pokud se tedy podíváte na program
Club Kina, najdete v něm společnou dramaturgii
provozovatelky Club Kina a města, případně i další akce různých spolků, organizací a škol (BASS
Černošice, Černošický ples, akademie ad.). Dále
zde najdete akce, na jejichž uskutečnění se podílí
oba subjekty. Jedná se o akce organizované provozovatelkou Club Kina podpořené z grantového
programu města, jako Aprílový divadelní festival
a JAZZ festival Černošice.

Zprávy
z městské
policie
Namátková kontrola
Dne 11. 4. 2017 v brzkých ranních hodinách
byla hlídkou MP prováděna kontrola zaparkovaných vozidel v Černošicích. Při kontrole
strážníci zjistili, že vozidlo tovární značky Škoda
Felicia, stojící v ul. Vrážská, prochází pátráním.
V kabině vozidla byl zjištěn muž, který byl vyzván k prokázání totožnosti a podání vysvětlení.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
„Kulturní odbor“ pracuje s předem stanoveným
rozpočtem na kulturní akce v průběhu celého
roku. Z tohoto celkového balíku peněz (pro rok
2017 se jedná o částku 690.000 Kč) se financují
výše popsané akce v Club Kině či městském sále,
případně dalších vnitřních prostorách, dále Mokropeský Masopust (organizuje Masopustní spolek), Staročeské Máje, Královský průvod s dětským dnem, Mariánská pouť, Bukifest a Vánoční
Rybova mše, případně další, které se v daném
roce město neplánovaně k různým příležitostem
rozhodne uspořádat.
Dále spravuje tzv. grantový program, z jehož
prostředků jsou financovány další kulturní (a sportovní/mládežnické) projekty. V letošním roce to
v kulturní oblasti (rozpočet 380.000 Kč), kde
lze žádat jen na konkrétní projekty, byly kromě
zmíněného JAZZ festivalu, Aprílového divadelního festivalu a koncertů BASS Černošice, i Letní
kino ve Sportparku u Berounky, koncerty s profesionály dětského pěveckého sboru Mifun,
krasobruslařské závody, ZUŠ OPEN a koncertní
série NA ŽIVO! V oblasti práce s mládeží (rozpočet 610.000 Kč) se jedná o příspěvky na činnost
sokolů, skautů, hokejistů, dvou fotbalových klubů,
rybářů, krasobruslařů, tenistů, dvou dětských
pěveckých sborů, folklórního souboru Pramínek
a mateřského centra Mraveniště, a dále na jednotlivé dílčí projekty organizované některými z těchto
spolků.
V neposlední řadě je zde také možnost požádat prostřednictvím „kulturního odboru“ přímo
radu města, která disponuje omezeným fondem,

Další informace najdete na webových stránkách
www.clubkino.cz, www.sokolcernosice.cz, www.
mestocernosice.cz (sekce Smlouvy, sekce Kultura a volný čas – Pravidelné kulturní akce, Prostory, Spolky, kluby a další; Město – Granty, ad.)
a www.halaverycaslavske.cz.

Ke skutečnosti, že vozidlo prochází pátráním,
se nevyjadřoval. O celé události byla neprodleně informována PČR, která si věc na místě
převzala k dalšímu šetření.

ihned dostihli a na místě jej předali hlídce PČR.
Následně se ukázalo, že muž strážníkům uvedl
nepravdivé údaje a je osobou hledanou PČR,
a to již od května minulého roku.

Důvěřuj, ale prověřuj...
Dne 20. 3. 2017 okolo půl desáté dopoledne
strážníci zaznamenali pohyb podezřele vypadající osoby v ul. Bulharská v Černošicích. Hlídka proto vyzvala muže k prokázání totožnosti.
Jelikož u sebe neměl žádné doklady a nemohl
tak hodnověrně prokázat svou totožnost, byla
na místo přivolána hlídka PČR. Ve chvíli, kdy
muž spatřil přibližující se hlídku PČR, se pokusil o útěk, avšak bezvýsledně. Strážníci muže

Odborná stáž
Strážníci naší Městské policie absolvovali jednodenní stáž u RZS Trans Hospital. Strážníci
spolupracovali s posádkou RZS při výjezdech
k nejrůznějším situacím. Mimo jiné si osvěžili
i provádění neodkladné první pomoci. Rádi bychom tímto poděkovali panu Bulíčkovi za cenné zkušenosti a profesionální přístup.

Ve škole se bude v létě opět stavět
Ani o letošních prázdninách nebude ve škole
klid. Aby se všechny naplánované práce stihly
včas, budou zahájeny již v průběhu května. Budova „C“ se dočká nového kabátu v podobě
vyměněných oken a zateplené fasády. S pracemi se začne ze strany od lesíka, kam nejsou
orientována okna z učeben, ale převážně ze
sociálních zařízení a skladů. Zakázku vyhrála
společnost OMLUX z Ostravy, která nabídla
za realizaci nejnižší cenu, a to 3.582.843 Kč.
Ve stejném období firma MOZIS z Prahy, která
zvítězila s cenou 3.933.405 Kč, zahájí práce
na odstranění zemní vlhkosti nejstarší budovy
„B“. Tyto práce budou obnášet odkopání celé
budovy a její dodatečné odizolování. Práce začnou probíhat také ze zadní strany školy tak,
aby neomezovaly přístup ke školním budovám.
Na začátku prázdnin se teprve přesunou do

předních částí budovy. Po skončení zemních
prací dojde k předláždění prostoru před nejstarší budovou ze stejně barevné dlažby, jako
v okolí sportovní haly a centrálního vstupu.
A do třetice letošního stavebního ruchu ve
škole se přidá zahájení výstavby atletického
oválu s venkovními hřišti. Nyní je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a se stavbou by
měla vítězná firma začít začátkem prázdnin.
Bližší informace o tom přineseme v následujících číslech IL.
V přípravě je také zakázka na renovaci či výměnu poničených dřevěných oken na budově
prvních tříd, současně s doplněním venkovních žaluzií. Zde zatím není konečné rozhodnutí o vhodném řešení.
Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic
a správy majetku

ze kterého přispívá na zajímavé projekty či akce,
které se objeví v průběhu roku (v loňském roce to
byl Karneval na konci školního roku a Mikulášské
trhy na Vráži).
Pracovníci „kulturního odboru“, tj. vedoucí Pavel Blaženín a referentka Adéla Červenková (do
odboru jsou dále zařazeny dvě pracovnice zabezpečující agendu školství, jeden referent agendu
památkové péče, a knihovnice) kromě organizace
a spolupráce na výše zmíněných akcí(ch) zajišťují
provoz Haly Věry Čáslavské (ve spolupráci s najatými správci), městského sálu (rovněž), klubovny v bývalé „hasičárně“ a kapličky Sv. Václava
v Mokropsech, dále pak spolupráci s Grantovým
výborem, Komisí pro spolkovou činnost a komunitní život, Černošickou společností letopiseckou,
Základní školou a Základní uměleckou školou
(pořádání koncertů, výstav apod.), a veškerou
související agendu vč. administrativy (propagace
v tiskovinách a jiných médiích, výlep plakátů, ekonomické zajištění ad.).
Město prostřednictvím tohoto odboru rovněž
umožňuje organizátorům veřejných společenských akcí ve městě i zapůjčení některého technického vybavení a dalších věcí, jako např. pivních
setů, party stanů apod.
Adéla Červenková,
adela.cervenkova@mestocernosice.cz

Za Městskou policii Černošice
Jan Dvořák

Změna čísel
autobusových linek
i názvů některých
zastávek
Od 29. 4. 2017 dochází ke změně čísel autobusových linek 414, 415 a noční linky 601. Změna
číslování je vyvolaná integrací dalších oblastí do
systému regionální dopravy. Čísla autobusů se
mění následovně: linka 414 na 664, linka 415
na 665 a noční linka 601 na 951. Zároveň dochází i ke změně názvů některých zastávek v našem městě. Zastávka u Samoobsluhy se nově
jmenuje Centrum Vráž, zastávka ve Slunečné
ulici před křižovatkou s ulicí Na Ladech dostala namísto Slunečné název Na Ladech, a název
zastávky u školy se upravil z Černošice, škola II
na Škola.
Jiří Jiránek
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Dotační program „Dešťovka“
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) připravuje dotační program „Dešťovka“, jehož cílem je
udržitelné a efektivní hospodaření s vodou a snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových
domů v oblastech postižených suchem budou
mít možnost čerpat z tohoto dotačního titulu
finance v rámci čtyř podporovaných oblastí –
zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady,

Jarní odečty
vodoměrů
Právě začaly jarní odečty vodoměrů. Pro
město je letos provádí nově najaté brigádnice. Odečty provádí v pozdějších odpoledních hodinách a o víkendech. Umožněte jim, prosím, přístup k vodoměru, aby
mohly provést jeho odečet. Je to zákonná
povinnost každého odběratele.
Naše pracovnice Vás také požádají o podpis souhlasu se zasíláním faktur
v elektronické podobě na email. Zároveň
připomínáme i zákonnou povinnost mít svoji nemovitost označenou číslem popisným.
Děkujeme.
Jiří Jiránek,
vedoucí Odboru investic a správy majetku

Oprava mylné
informace v rozhovoru
s Renátou Petelíkovou
Omlouvám se za mylnou informaci v rozhovoru
s R. Petelíkovou, současnou vedoucí Technických služeb, z dubnového vydání IL, kdy bylo
v poslední odpovědi chybně uvedeno, že se
vedoucí TS stala před sedmnácti lety. Paní Petelíková se vedoucí TS stala před před sedmi lety,
nicméně předtím v TS pracovala jako technickohospodářská pracovnice.

akumulaci srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní
vody pro splachování WC, odpojení srážkové
vody od kanalizace. Dotaci nebude možné využít na nemovitosti určené k rekreaci.
Vyhlášení výzvy se očekává na přelomu dubna
a května 2017, více informací v případě zájmu
o realizaci některého z opatření naleznete na
webových stránkách fondu: www.sfzp.cz v sekci „připravujeme“. Odkaz na aktuální informace

V Hale Věry Čáslavské se sportuje i během jara! Přijďte si zacvičit na místo,
jehož atmosféru obdivují i návštěvníci
z okolí, a které je vybaveno právě pro váš
sport! Pro nabídku a zajímavé slevy neváhejte kontaktovat správce haly na emailu:
spravce@halaverycaslavske.cz.
Oto Linhart, manažer Haly Věry Čáslavské
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Monika Formáčková,
projektová manažerka

Mateřské školky v rejstříku škol
V dubnovém vydání IL jsme uvedli mateřské
školky se sídlem na území Černošic, zapsané
v rejstříku škol: MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická, MŠ Topolská a soukromá školka MŠ
Ottománek.
Seznam doplňujeme o soukromou školku
Royal kindergarten se sídlem v Praze 4, která
poskytuje vzdělávání také v Černošicích. Kompletní rejstřík škol lze najít na stránkách MŠMT.
Proč je důležité vědět, zda je předškolní zařízení zapsáno v rejstříku škol? Zákonný zástupce
dítěte, pro které je poslední rok předškolního
vzdělávání povinný, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání.

Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí
domácí vzdělávání nebo návštěva předškolního zařízení, které není zapsáno v rejstříku škol.
I těch je v Černošicích několik – anglická školka
Kryštof, Školka Jednoho stromu, Klub Loďka,
Klub Beránek. V tomto případě je rodič povinen
tuto skutečnost písemně oznámit ředitelce jedné z mateřských škol zřizovaných městem, a to
nejpozději do konce května.
Jak potvrdilo vedení anglické školky Kryštof,
jsou zaměstnanci zmíněných zařízení připraveni pomoci rodičům s veškerými potřebnými
náležitostmi.
Lenka Kalousková, členka Rady města Černošice

Město Černošice přijme na volné pracovní místo zaměstnance
na pozici strážník Městské policie (pracovní poměr na dobu neurčitou)
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• věk minimálně 21 let
• řidičský průkaz skupiny B
• zdravotní způsobilost
• zbrojní průkaz – výhoda
• ad.
Přihláška může být podána písemně - do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu:
Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 128 25 Praha 2
anebo elektronicky s označením Volné pracovní místo: strážník Městské policie
Kontakt: Otmar Klimsza, tel: 725 996 374, nebo Mgr. Šárka Slabihoudková, tel: 221982522
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
REFERENT ODBORU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Adéla Červenková

Sportujte
i za hezkého
počasí!

je umístěn též na webu města v sekci „Projekty
a dotace – Dotační programy 2014 – 2020“.
V době uzávěrky IL nebyly dostupné bližší informace, tj. především zda bude v naší lokalitě
možné o dotaci žádat, či jaké podklady bude
žadatel k žádosti potřebovat – tyto informace
musí případní zájemci na stránkách fondu bedlivě sledovat.

Město Černošice přijme na volné
pracovní místo (2 pozice) pro odbor
Technických služeb zaměstnance
na pozici pracovník Technických
služeb
Druh práce a místo výkonu práce:
drobné údržbářské práce, stavební,
úklidové práce k zajištění čistoty
města, údržba městské zeleně, práce řidiče a další práce dle pokynů
vedoucího odboru.
Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková
– personální úsek,
tel.: 221 982 522,
email: sarka.slabihoudkova@
mestocernosice.cz
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Druh pracovní činnosti
• pořizování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů ve správním území
obce s rozšířenou působností Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Lhůta pro podání přihlášky je do 20. 6. 2017.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského
úřadu Černošice na adresu: Riegrova 1209, 252
28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha:
Podskalská 19, 128 25 Praha 2.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky
najdete na www.mestocernosice.cz, příp.
nás kontaktujte na tel. 221 982 522,
Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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Jednou větou...
• K zápisu do Základní školy přišlo už v prvním
termínu cca 100 dětí, budeme tedy mít opět 5
prvních tříd.
• Dráhy ohlásily letošní největší výluku – 27.
dubna až 7. června budou osobní vlaky mezi
Radotínem a Prahou částečně směřovány vždy
v jednom směru náhradní trasou přímo na Praha,
hlavní nádraží. Ve směru do Prahy pojedou vlaky
normálně na Smíchov jen do 9 hodin, pozdější
pojedou z Radotína oklikou rovnou na Praha hl.
n. Naopak ve směru z Prahy pojedou vlaky touto
oklikou z hlavního nádraží do Radotína do 9 hodin, všechny pozdější pak už normálně přes Smíchov a Chuchli.
• Dostali jsme další dotace – na výměnu topného systému v budově ZŠ v Komenského ulici
v Černošicích, kterou spojíme s již dlouho potřebnou výměnou všech rozvodů a rekonstrukcí
sociálních zařízení, a na přístavbu hlavní budovy
školy v Mokropsech.
• Vzhledem k pokračujícím nejasnostem, zda
statika budovy A (prvních tříd) a jejího podloží
umožňuje původně zamýšlenou nástavbu dle
úvodní architektonické studie – odborné posudky včetně sond se teprve zpracovávají – budeme
nejspíš žádat Ministerstvo financí, aby nám povolilo přidělenou dotaci 27 mil. Kč použít celou
na přístavbu za budovou B, původně plánovanou
jako přízemní, kterou bychom ale nově udělali
dvoupodlažní. Možnou nástavbu i na budově A,
pokud se nakonec potvrdí jako realizovatelná, bychom si nechali v rezervě do budoucna.
• Rada města schválila vyhlášení výběrového
řízení na celkovou rekonstrukci vedlejší stavby –
„domečku“ – u Základní umělecké školy.
• Firma najatá ČEZem odstřihla kabel veřejného
osvětlení v ulici Dr. Janského; pružným zásahem
ve spolupráci s Eltodem, které nám veřejné osvětlení spravuje, se podařilo část osvětlení v okolních ulicích napojit odjinud, část dosud nikoliv
– o řešení a náhradu škod budeme žádat ČEZ;
současně jsme ČEZ vyzvali, aby zastavili práce,
které neměly řádně povolené a jsou v rozporu se
zájmem města výhledově nahradit nevzhledné
betonové sloupy v této exponované ulici zemním
vedením.
• Krajskou zakázku na opravu silnice II/115
v Černošicích vyhrála s nejnižší cenou 56,04 mil.
Kč vč. DPH firma M-SILNICE z Pardubic; stavba začne letos a měla by skončit do září příštího roku. Získané informace o omezeních, která

stavba městu jistě přinese, budeme průběžně
zveřejňovat.
• V lesoparku Na Vírku byly společnými náklady
pokáceny přestárlé a nebezpečné topoly na pozemcích města Černošice, Povodí Vltavy a skupiny soukromých majitelů. Na podzim proběhne
náhradní výsadba podle schváleného odborného
návrhu (je k nahlédnutí na webu).
• Hledáme provozovatele nebo personál pro
Café Vera v Hale Věry Čáslavské; stavebně a vybavením je nyní připravené na plnohodnotný provoz, ale nedošlo k dohodě s předpokládaným
provozovatelem, a tak tuto pracovní či obchodní
příležitost nabízíme nyní nově, a už v plné kráse.
Předpokládáme každodenní provoz nejen pro
sportující návštěvníky haly, ale i jako místo setkání
pro rodiče školních dětí, setkání po práci cestou
z nádraží, pracovní schůzky apod.; a samozřejmě zajištění občerstvení pro hojně navštěvované
víkendové sportovní a společenské akce. V tuto
chvíli se rozhoduje, jestli město předá provoz do
správy firmě či podnikateli, nebo přijme vlastního
zaměstnance.
• Zakázku na zateplení budovy C naší školy (tj.
novou fasádu a výměnu oken) vyhrála za 2,96
mil. Kč bez DPH ostravská firma OMLUX, která je
o pouhých deset tisíc zanechala na druhém místě
firmu Chládek & Tintěra (2,97 mil. Kč), která stavěla jak naši sportovní halu, tak půdní přístavbu
školy. Soukromý investor by si v takové situaci vybral vyzkoušeného partnera, město jako veřejný
subjekt musí v soutěži na cenu respektovat výsledek. Budeme doufat, že i firma OMLUX bude
dobrým partnerem. Druhou velkou zakázku – na
odvlhčení a odizolování budovy B vyhrála s cenou
3,25 mil. Kč bez DPH pražská firma MOZIS, rovněž pro nás nový partner.
• Na poli pod školou začala developerská firma realizovat stavbu nové komunikace a inženýrských sítí, které obslouží dvě řady rodinných
domů; z tohoto důvodu byla uzavřena cestička
od školy k nádraží. Po dokončení jak rodinných
domů, tak atletického oválu, zde bude kvalitní
dlážděná cesta pro pěší.
• Ve středu 19. dubna naši páťáci ze ZŠ Komenského na Višňovce zasadili višně. Proč se ta louka vlastně jmenuje Višňovka? Dříve tam opravdu
višně (a třešně) bývaly, než byly někdy v minulém
století vykáceny a místo nich zasazena kukuřice, aby naše republika splnila svůj socialistický
plán… Ale nedařilo se jí…
• Město schválilo žádost Povodí Vltavy, které potřebuje možnost přejezdu přes městské pozemky
a cyklostezku pro svůj další stavební projekt, kte-

rým bude zpevnění levého břehu řeky od Sportparku Berounka až po chatovou osadu Na Vírku.
• Firma Ekostavby provádí nový asfaltový povrch v Mládežnické ulici (mezi Dr. Janského
a Střední).
• Stavební povolení na novou mateřskou školu
v Husově ulici nabylo právní moci a bylo doručeno poskytovateli dotace jako další významný krok
k realizaci projektu.
• Zastupitelstvo a rada města schválily příspěvek
celkem 81.040 Kč pro zimní stadion, resp. SK
Černošice na odkoupení transformátoru, díky kterému bude moci nadále odebírat elektřinu za velkoobchodní sazby; v opačném případě by se provoz
stadionu prodražil o cca 300 tis. Kč ročně.
• Na web města byl nově umístěn seznam všech
dlouhodobých pověření k zastupování města – až
dosud nikdy v historii město nemělo na jednom
místě přehled, kdo všechno a pro jaké činnosti
má nějaké oprávnění k zastupování.
• Podali jsme žádost o dotaci na elektricky poháněné malonákladové vozidlo pro Technické
služby; v případě úspěchu by nahradilo některou
z přestárlých multikár; současně jsme z vlastních
prostředků pořídili na traktor nové sekací rameno,
tzv. cepák. Pokračuje tím potřebná modernizace
naší komunální techniky.
• Do výběrového řízení na renovaci dřevěných
oken a instalaci venkovních žaluzií na budově prvních tříd se nepřihlásil žádný zájemce; zvažujeme,
jestli zakázku rozdělit na dvě, popřípadě zvolit jiné
řešení (výměnu za okna s integrovanými žaluziemi
apod.).
• Město opět podpořilo pořádání černošického cyklistického závodu Funride, a to v sobotu
13. května.
• Ve stejný den se koná další ročník úspěšných
černošických garážových prodejů – Garage
Sale.
• 20. května Černošicemi
opět projede závod horských
kol Bike Prague.
• Další informace o rozhodnutích rady a zastupitelstva najdete uvnitř listu a na městském
webu.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
ve středu 31. 5. v 19.00 v Club Kině

Redakční rada – odstoupení a jmenování dvou členů
Jménem města Černošice bychom chtěli poděkovat paní Janě Klimentové
a Evě Moniové za jejich přínosnou, a v případě paní Klimentové mnohaletou, práci v redakční radě. Obě dámy se rozhodly z osobních důvodů
z této funkce odstoupit.

Na dubnovém jednání zastupitelstva byli do funkce člena rady jmenováni pan Michal Slezák a paní Radka Halodová. Těšíme se na spolupráci!
Za město Černošice
Filip Kořínek
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z radnice

Z 89. jednání Rada města Černošice (13. 3. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Žádost o prominutí stočného za dobu poruchy vodovodní přípojky pro dům č.p. 143 ve
Waldhauserově ulici (žadatel J. B.)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 143 ve Waldhauserově ulici; souhlasí
s prominutím částky 17.670 Kč vč. DPH za stočné
po dobu poruchy vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 143 ve Waldhauserově ulici.
• Středotlaká plynová přípojka a odběrné
plynové zařízení pro vytápění nafukovací haly
u ZŠ Černošice-Mokropsy
Rada města Černošice bere na vědomí informace o požadavcích provozovatele plynovodu nad
rámec zpracované dokumentace a cenové nabídky; souhlasí s cenovou nabídkou Ladislava Ježe,
IČ: 48107484 se sídlem Hlavní 1222/60, Praha
4 - Záběhlice, na zhotovení odběrného plynového
zařízení pro nafukovací halu u ZŠ Černošice za
cenu 49.925 Kč bez DPH (57.413,75 Kč s DPH);
schvaluje 1) uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu (CES 116/2017) založeného objednávkou u společnosti REVIS-Praha, spol. s r.o., IČ:
41190114, se sídlem Praha 5 - Radotín, Výpadová
317/19, 2) vystavení objednávky panu Ladislavu
Ježovi, IČ: 48107484 se sídlem Hlavní 1222/60,
Praha 4 - Záběhlice na zhotovení plynovodní přípojky pro nafukovací halu u ZŠ Černošice, 3) rozpočtové opatření č. 14.
• Montáž okenních žaluzií včetně nátěrů dřevěných oken na východní a jižní straně budovy
A ZŠ Černošice, Mokropsy - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavby s názvem „Montáž okenních žaluzií včetně
nátěrů dřevěných oken na východní a jižní straně
budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“, 2) s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 5. 4. 2017 od 9:15 hodin;
schvaluje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo k veřejné zakázce „Montáž okenních žaluzií
včetně nátěrů dřevěných oken na východní a jižní
straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“; pověřuje Renatu Duchoslavovou, Ing. arch. Tomáše
Havránka a Mgr. Lenku Bouchalovou Drábkovou
jako členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
• Revokace usnesení Rady č.R/85/13/2017
ze dne 30. 1. 2017 Centrální vstup a šatny
v ZŠ Černošice a výběr upravené cenové nabídky na dodavatele nových laviček
Rada města Černošice revokuje usnesení Rady
č. R/85/13/2017 ze dne 30. 1. 2017 Centrální
vstup a šatny v ZŠ Černošice - výběr dodavatele
nových laviček; souhlasí s cenovou nabídkou
pana Pavla Hájka, IČ: 45842001, Karlická 8, 252
28 Vonoklasy na dodání laviček do nových šaten
v ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 67.900 Kč
bez DPH (82.159 Kč vč. DPH); schvaluje 1) uzavření kupní smlouvy (CES 48/2017) mezi Pavlem
Hájkem, IČ: 45842001, Karlická 8, 252 28 Vonoklasy a městem Černošice na výrobu a dodání laviček do nových šaten v ZŠ Černošice – Mokropsy,
2) rozpočtové opatření č. 24.
• Záměr prodeje pozemku parc. č. 2995/43
o výměře 5 m2 v k.ú. Černošice, ul. Slunečná
Rada města Černošice souhlasí se záměrem
prodeje pozemku parc. č. 2995/43 o výměře 5
m2 v obci a k.ú. Černošice, ve Slunečné ulici, za
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minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
záměr prodeje.
• Záměr pronájmu části pozemku parc.č.
4314/2 o výměře cca 4170 m2 k.ú. Černošice,
ul. U Vodárny
Rada města Černošice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4314/2 o maximální
výměře cca 4170 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici
U Vodárny za minimální nabídkovou částku 8,15
Kč/m2/měsíc.
• Žádost o navýšení limitů odběru pitné vody
a vypouštění odpadní vod z myčky automobilů
u čerpací stanice v Radotínské ulici (žadatel
VS Petrol, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí s navýšením
limitu odběru pitné vody na 2.000 m3 a odpovídajícího množství odpadních vod pro myčku
automobilů u čerpací stanice v Radotínské ulici
společnosti VS Petrol, s.r.o., IČ 26468590, Španielova 1701/52a, 163 00 Praha 6 s tím, že bude
uzavřen dodatek ke smlouvám o odběru pitné vody
a o odvádění odpadních vod, ve kterém stanoveny
podmínky navýšení limitu.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 23
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 23.
Úsek právní
• Úprava provozního řádu Haly Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje upravený Provozní řád Haly Věry Čáslavské, s platností od 14.
března 2017.
• Projektová dokumentace na rekonstrukci
vily Tišnovských, CES 120/2017
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o nabídkách na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci vily Tišnovských; schvaluje
výjimku z předloženého počtu nabídek a zveřejnění zakázky na webových stránkách města (čl. 5.1.
vnitřního předpisu č. 5) a souhlasí s předložením
dvou nabídek na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci voly Tišnovských; schvaluje
1) nabídku společnosti CEDE Studio, s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1, IČ: 26764822
na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci vily Tišnovských za cenu 830.000 Kč,
2) Smlouvu o dílo CES 120/2017 mezi městem
a CEDE Studio, s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00
Praha 1, IČ: 26764822 o zhotovení projektové
dokumentace pro rekonstrukci vily Tišnovských za
cenu 830.000 Kč.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost Kraso brusle Černošice
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
součinnosti OTS a OŠKCR při konání celorepublikových krasobruslařských závodů Ledový trojlístek
konaných 1.4. na zimním stadionu v Černošicích.
• Obrazovky 24sec do haly Věry Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s nákupem a instalací dvou obrazovek 24sec do haly Věry Čáslavské od firmy KVK Media s.r.o. IČ. 48034991 za
26.400 Kč bez DPH.
• Žádost iniciativy Na Nohou o umístění propagačních tabulí na akci „NAŽIVO“
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období od 17. 3. v počtu 25 ks dle žádosti iniciativy

Na Nohou, z.s., IČ 5175500 se sídlem Strakonická 1601, 252 28 Černošice, pro akci NAŽIVO konané 1. 4. 2017 v Club Kině na městském
mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny
v blízkosti dopravních značek a nejpozději do 4. 4.
2017 budou odstraněny.
• Pronájem Café Vera
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/85/20/2017 ze dne 30. 1. 2017, kterým byla
schválena smlouva o nájmu Café Vera; schvaluje smlouvu č.51/2017 o nájmu prostor sloužících
k podnikání mezi městem Černošice a firmou
U Zavinuté Emy s.r.o., Sportovní 304, 252 03 Řitka, IČ 28240901.
Odbor vnitřních věcí
• Dodatek ke smlouvě č. 407/2012 o užití autorských děl se společností INTERGRAM o.s.
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 4 smlouvy 407/2012 se společností INTEGRAM o.s., IČ: 00537772, Klimentská
1207/10, 110 00 Praha 1 na rok 2017.
• Licenční smlouva o veřejném provozování
chráněných děl pro rok 2017
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením licenční smlouvy dle CES 112/2017 se svazem
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, Čs. Armády
786/20, 160 54 Praha 6 (VP_2017_41953).
Návrhy členů rady města
• Nabídka na odkoupení prostoru pro zázemí
městského sálu od IBS-ROKAL s.r.o
Rada města Černošice bere na vědomí vyjádření IBS-ROKAL, s.r.o., se sídlem Táborská 2025,
Černošice, IČO 25629883, týkající se nabídky na
odkoupení prostoru pro zázemí městského sálu.
Odbor územního plánování
• Výběr dodavatele na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí Zprávu
o hodnocení nabídek na zpracování Územní studie
krajiny správního obvodu ORP Černošice; rozhoduje o výběru zhotovitele České zemědělské
univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha
- Suchdol, IČ: 60460709 na zpracování Územní
studie krajiny správního obvodu ORP Černošice za
cenu 3.480.000 Kč bez DPH; schvaluje smlouvu
o dílo č. CES 3/2017 s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Odbor vedení města
• Organizační změna MěÚ
Rada města Černošice schvaluje 1) v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o změně pravomocí v městském úřadě
a s tím související změnu organizační struktury
Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 6.
2017, 2) přesun části agendy vodného a stočného z odboru investic a správy majetku na finanční odbor s účinností od 1. 4. 2017, 3) v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu
Černošice s účinností od 1. 6. 2017; stanovuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu na 243.

z radnice

Z 90. jednání Rady města Černošice (27. 3. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Doobjednání stolů a židlí do Café Vera
Rada města Černošice souhlasí s nákupem 3 ks
plastových stolů a 8 ks židlí od společnosti Ateliér
Dako, s.r.o., Libušská 137/256, 142 00 Praha 4 Libuš, IČ:27628906 za cenu 21.216 Kč bez DPH;
schvaluje rozpočtové opatření č. 25.
• Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy budova C (dříve budova D) - výběr dodavatele
stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby „Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C
(dříve budova D)“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti OMLUX, spol. s r.o., IČ:
61944840, se sídlem: Pod Vysílačem 422/31,
725 28 Ostrava- Lhotka, na realizaci stavby Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy- budova C
(dříve budova D) za celkovou cenu 2.961.027,43
Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo
(CES 142/2017) mezi společností OMLUX, spol.
s r.o. a městem Černošice na provedení stavby
„Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C (dříve budova D)“.
• Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy
B (dříve budova B+C) Základní školy v Černošicích - výběr dodavatele stavby, výkon funkce
AD
Rada města Černošice:
- bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
dodavatele stavby „Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích“;
- souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky
společnosti MOZIS s.r.o., IČ: 28940083 na realizaci stavby Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích za celkovou cenu 3.250.747,81
Kč bez DPH, 2) s cenovou nabídkou společnosti
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., IČ:
27225771 na zajištění výkonu funkce autorského
dozoru za celkovou cenu 50.000 Kč bez DPH při
max. předpokládaném rozsahu 100 hodin (500 Kč
bez DPH/ hod)
- schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES
137/2017) mezi společností MOZIS s.r.o. a městem Černošice na provedení stavby „Odstranění
zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova
B+C) Základní školy v Černošicích“, 2) uzavření
příkazní smlouvy (CES 141/2017) mezi společností ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.
a městem Černošice na výkon funkce autorského
dozoru na výše uvedenou stavbu.
• Výkon funkce TDI a BOZP ke stavebním
akcím Odstranění zemní vlhkosti v suterénu
budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích a Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C (dříve budova D)
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o veřejné zakázce na výkon funkce TDI a BOZP ke
stavebním akcím „Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích a Zateplení objektu ZŠ Černošice,
Mokropsy- budova C (dříve budova D)“; souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Vejvoda, spol. s r.o., IČ: 61504815, se sídlem: Kostelní
28, 170 00 Praha 7- Holešovice, na výkon funkce
TDIa a BOZP pro uvedené stavby za cenu 32.000
Kč bez DPH měsíčně; schvaluje uzavření příkazní
smlouvy (CES 144/2017) mezi společností Vejvoda, spol. s r.o. a městem Černošice na výkon
funkce TDI a BOZP ke stavbám „Odstranění zemní

vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C)
Základní školy v Černošicích a Zateplení objektu
ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C (dříve budova
D)“.
• Žádost o prominutí stočného za dobu poruchy vodovodní přípojky pro dům č.p. 757
v Alešově ulici (žadatel M. Š.)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše vodovodní přípojky k rodinnému domu
č.p. 757 v Alešově ulici; souhlasí s prominutím
částky 702 Kč vč. DPH za stočné po dobu poruchy vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p.
757 v Alešově ulici.
• Žádost o změnu nařízení města Černošice
č.1/2013, kterým se zakazuje reklama šířená
na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Rada města Černošice nesouhlasí se změnou nařízení města Černošice č. 1/2013, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech
mimo provozovnu podle návrhu žadatelky.
• Záměr pachtu částí pozemků parc. č. 4377,
parc. č. 6209/3 a parc. č. 6211/23 v obci a k.
ú. Černošice, Sportpark Berounka
Rada města Černošice schvaluje záměr pachtu
částí pozemků parc. č. 4377, parc. č. 6209/3
a parc. č. 6211/23 v obci a k. ú. Černošice ve
Sportparku Berounka o předpokládané výměře
cca 75 m2; ukládá Odboru investic a správy majetku zveřejnit záměr pachtu na úřední desce a webových stránkách města Černošice.
• Žádost o souhlas s dotčením pozemků
stavbou, dočasným přístupem ke stavbě, zřízením staveniště a dočasnou deponií při akci
„Berounka LB, ř.km 7,1 - 7,6, úprava svahu
koryta“
Rada města Černošice souhlasí s dotčením pozemků stavbou „Berounka LB, ř.km 7,1 - 7,6, úprava svahu koryta“, zřízením dočasného přístupu ke
stavbě, zřízením staveniště a dočasnou deponií
v souladu s přiloženou situací vypracovanou společností HG partner s.r.o.
• Kupní smlouva č. 131/2017 pro výkup podílů na pozemku parc. č. 6170/59 v k.ú. a obci
Černošice, Vrážská ulice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 131/2017 mezi městem Černošice
(kupující) a paní M. R. a panem J. R. (oba jako
prodávající), jejímž předmětem je koupě podílů na
pozemku parc.č. 6170/59 v obci a k.ú. Černošice ve Vrážské ulici za celkovou částku 2.520 Kč
s DPH; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu č. 131/2017.
• Smlouva č. 132/2017 o zřízení věcného břemene - služebnost cesty a stezky k pozemku
parc.č. 5794 k.ú. Černošice, Slunečná ul.
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
132/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemku parc.č. 5794 v obci
a k.ú. Černošice mezi městem Černošice a panem
P. V.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 27
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 27.
• Změna rozpisu rozpočtu č. 6
Rada města Černošice schvaluje změnu rozpisu
rozpočtu č. 6.
• Smlouva o zajištění bankovních platebních
a souvisejících služeb - CES 130/2017
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o zajiš-

tění bankovních platebních a souvisejících služeb.
• Mateřská škola Černošice, Karlická 1170,
okres Praha-západ - rozdělení hospodářského
výsledku 2016
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IČ 75008190 za
rok 2016 ve výši 230.287,27 Kč a jeho rozdělení
a převod do rezervního fondu školy.
• Mateřská škola Černošice, Topolská 518,
příspěvková organizace - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace, IČ 75008173
za rok 2016 v celkové výši 198.363,83 Kč a jeho
převod do rezervního fondu školy.
• Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková
organizace - rozdělení hospodářského výsledku 2016
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace, IČ 72550929 ve
výši 55.137,73 Kč a jeho rozdělení a převod, a to
11.027,53 Kč do rezervního fondu a 44.110,20
Kč do fondu odměn školy.
• Mateřská škola Černošice, Topolská 518,
příspěvková organizace - souhlas s vyřazením
majetku po inventuře
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace, IČ 75008173
v celkové výši 42.982 Kč na základě inventarizace
k 31. 12. 2016.
Úsek právní
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Boční
mezinápravové příkopové rameno“
Rada města Černošice bere na vědomí nabídky
dodavatelů v rámci veřejné zakázky „Boční mezinápravové příkopové rameno“ na nákup příkopového
ramene využívaného odborem technických služeb
k údržbě zelených ploch města; rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. CES 140/2017 na nákup
bočního mezinápravového příkopového ramene
RASCO model BRK 5000 se společností Pekass
a.s., se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10,
IČ 41693426, za kupní cenu ve výši 709.000 Kč
bez DPH.
Návrhy členů rady města
• Závod horských kol Trans Brdy maraton 22. 4. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o konání Fitness jízdy rodin na území města Černošice závodu horských kol Trans Brdy maraton dne
22. 4. 2017.
• Informace o vyhlášení 2. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018“
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o vyhlášení 2. kola programu „Výměna zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018“; souhlasí s podporou
tohoto programu formou poskytnutí dotace za účelem úhrad nákladů na posudek energetického specialisty ve výši max. 3.000 Kč na základě individuálních žádostí občanů; schvaluje 1) změnu rozpisu
rozpočtu č. 3 ve výši 30.000 Kč za tímto účelem, 2)
text žádosti a smlouvy o poskytnutí dotace.
• Podnět - provoz černošických školek během
letních prázdnin
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z radnice
Rada města Černošice bere na vědomí podnět
týkající se provozu černošických školek během
letních prázdnin; konstatuje, že s ohledem nízkou efektivitu prázdninového provozu školek na
základě zkušenosti z minulých let neuvažuje město
v současné době o reálném rozšíření letního prázdninového provozu mateřských škol na více než tři
týdny.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Smlouva s manažerem a správcem Haly
Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č. CES
117/2017 o zajištění činností spojených se správou
a marketingovou a PR strategií Haly Věry Čáslavské
mezi městem Černošice a panem Otou Linhartem,
IČ: 67404961 a změnu rozpisu rozpočtu č. 2.
• Žádost o podporu města Černošice pro koncerty Černošické komorní filharmonie
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 40.000 Kč panu Václavu Polívkovi,
DIČ: CZ-7409240047 na nastudování a organizaci
koncertů Černošické komorní filharmonie v Černošicích v roce 2017, včetně koncertů 18. 6. (Orff
- Carmina Burana, Hala Věry Čáslavské), 13. 8.
(Vivaldi - Judita, koncert Nanebevzetí Panny Marie,
závěrečný koncert Mariánské pouti) a 5. 11. (Janáček - Věčné Evangelium).
Odbor vnitřních věcí
• Nákup 4 ks lístkovnic pro odbor občansko
správních a dopravně správních činností
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce
z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nákupem 4ks lístkovnic od firmy ENPRAG, s.r.o., Pechlátova 93/17,
15000 Praha 5 s IČO: 62743741, za 43.160 Kč
bez DPH.

Komise pro životní prostředí
a pořádek ve městě
• Zápis z 22. a 23. zasedání komise pro vzhled
města a životní prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 22. zasedání komise pro vzhled města a životní
prostředí ze dne 22. 2. 2017 a z 23. zasedání ze
dne 20. 3. 2017.
Městská policie
• Prolongace osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III/PL-DOK II
Rada města Černošice souhlasí s povinnou prolongací osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III.
dle ceníku společností Sorneco s.r.o., která je výhradním výrobcem tohoto zařízení. Celková cena
za ověření měřidla je stanovena na 24.780 Kč bez
DPH. Cena nezahrnuje dopravu zařízení.

Odbor vedení města
• Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro JSDH Černošice - Mokropsy
Rada města Černošice souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Investičních dotací pro JSDH
obcí na rok 2018 MV - GŘ HZS, výzva JSDH P2
DA, na projekt „Pořízení DA pro JSDH Černošice - Mokropsy“. Předpokládaná cena vozidla je
1.200.000 Kč vč. DPH (výše ceny bude výstupem
veřejné zakázky), dotace v případě úspěšné žádosti v předpokládané výši 450.000 Kč. Žádost bude
dále podána při vyhlášení výzvy KÚ Středočeského
kraje s možností dalšího kofinancování.
• Memorandum o spolupráci při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb
správního obvodu ORP Černošice s místními
akčními skupinami
Rada města Černošice schvaluje:
- 1) Memorandum o spolupráci mezi městem Černošice a MAS Říčansko, o.p.s., IČ 27599892, se
sídlem Roklanská 805, Říčany, jehož předmětem
je poskytování součinnosti při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb z důvodu řešení překryvu zájmového území,
- 2) Memorandum o spolupráci mezi městem
Černošice a MAS Dolnobřežansko, o.p.s., IČ
24264831, se sídlem 5. Května 78, Dolní Břežany, jehož předmětem je poskytování součinnosti při
tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb z důvodu řešení překryvu zájmového území.
Odbor územního plánování
• Výběr dodavatele na zpracování Územní studie veřejných prostranství Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o průběhu zadávacího řízení na výběr zpracovatele
Územní studie veřejných prostranství Černošice;
souhlasí 1) s výběrem zpracovatele - Ing. arch.
František Štáfek, IČ: 45737622, se sídlem Nikoly
Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6, 2) s uzavřením
smlouvy o dílo č. CES 145/2017 s Ing. arch. František Štáfek, IČ: 45737622, se sídlem Nikoly Tesly
1420/11, 160 00 Praha 6 na zpracování Územní
studie veřejných prostranství Černošice za cenu
450.000 Kč bez DPH.
Odbor informatiky
• Zpracování a podání žádosti vč. všech náležitostí pro dotaci k projektu „Rozvoj informačních technologií města Černošice“ v souladu
s výzvou č. 28 v rámci IROP s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce
z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s uzavřením smlouvy CES
147/2017 mezi městem Černošice a Liborem Šrámem, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem, 250

01, IČ: 43109900, jejímž předmětem je zpracování a podání žádosti vč. všech povinných příloh za
celkovou cenu 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč
s DPH).
Body programu dodatečně zařazené či
upravované
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - zpracování
jednostupňové PD areálového rozvodu vodovodu a kanalizace a jednostupňové PD architektonického a dispozičního řešení areálového zázemí
Rada města Černošice bere na vědomí informace o výzvě k podání cenové nabídky na zpracování
jednostupňové PD areálového rozvodu vodovodu
a kanalizace a jednostupňové PD architektonického a dispozičního řešení zázemí sportovního areálu
u ZŠ Černošice, obě v podrobnosti DSP; souhlasí
s cenovou nabídkou projekční kanceláře SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o., IČ: 27060659, se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7 na zpracování PD areálového rozvodu vodovodu a kanalizace
a PD architektonického a dispozičního řešení zázemí sportovního areálu u ZŠ Černošice za celkovou
cenu 47.900 Kč bez DPH; schvaluje postup dle
části III. odst. 5 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání
veřejných zakázek a přímé oslovení projekční kanceláře SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o., ing. arch.
Viktora Drobného, autora projektové dokumentace
Sportovního areálu u ZŠ Černošice, k předložení
nabídky na další projektové práce.
• Podání žádosti o dotaci na vozidlo komunální techniky s alternativním pohonem pro TS
Rada města Černošice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město
Černošice“, v rámci Národního programu Životního
prostředí, výzvy č. 13/2016, v předpokládané výši
1 mil. Kč vč. DPH, kde 500.000 Kč má být kryto
poskytnutou dotací (v případě úspěchu žádosti).
Bonifikace 10.000 Kč bude poskytnuta v případě
ekologické likvidace nahrazovaného vozidla, která
je plánována. Výsledná cena vozidla bude odvozena veřejnou zakázkou. Vozidlo (multikára) s alternativním pohonem - elektro má nahrazovat stávající
multikáru, která vzhledem ke stáří a stavu nebude
dlouhodobě způsobilá provozu a je plánována její
výměna.
• Smlouva o dodávce pitné vody a Smlouva
o odvádění a čištění odpadních vod - nové vzory a pověření k uzavírání smluv pro FO
Rada města Černošice schvaluje text smlouvy
o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod; ruší pověření Jiřího Jiránka
k podepisování smluv podle části II usnesení číslo
R/84/8/2017 ze dne 16. 1. 2017 k datu 31. 3.
2017; pověřuje vedoucí finančního odboru a její
zástupkyni k podpisu smluv o dodávce pitné vody
a smluv o odvádění a čištění vod od 1. 4. 2017.

Z 91. jednání Rady města Černošice (10. 4. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Podání žádosti o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404
ZUŠ v Černošicích“ v rámci Programu 2017
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
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Fondu kultury a obnovy památek; schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy
a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích“
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu z vlastních zdrojů v potřebné
výši, která bude odpovídat rozdílu celkové ceny
díla a poskytnuté dotace.

• Stanovení technického dohledu za město
pro provádění staveb infrastruktury v lokalitě Pod školou
Rada města Černošice schvaluje uzavření
příkazní smlouvy CES 200/2017 mezi P. Š.,
IČ 73798801, sídlo Tyršova 931, 252 28
Černošice jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem pro výkon funkce
technického dohledu za město pro pro-

z radnice
vádění staveb infrastruktury v lokalitě Pod
školou.
• Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
404 ZUŠ v Černošicích - zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
pro výběr dodavatele stavby, výkon funkce
TDI a BOZP a výkon AD
Rada města Černošice
- souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem
„Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404
ZUŠ v Černošicích“, 2) s výzvou k podání nabídky
na výkon funkce TDI a BOZP k uvedené stavbě,
3) s výzvou k podání nabídky na výkon AD k uvedené stavbě, 4) s termínem konání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 2. 5.
2017 od 11:15 hodin;
- schvaluje 1) zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo (CES 195/2017) k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
404 ZUŠ v Černošicích“, 2) výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy (CES 197/2017)
na výkon funkce TDI a BOZP, 3) postup dle části
III. odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení 3 dodavatelů
služeb na výkon funkce TDI a BOZP k uvedené
stavbě, 4) výzvu k podání nabídky a návrh příkazní
smlouvy (CES 198/2017) na výkon AD k uvedené stavbě, 5) postup dle části III. odst. 4 vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení společnosti Studio A91 zastoupené
Ing. arch. Ivanou Němcovou, která zpracovala
projektovou dokumentaci s názvem „Stavební
úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích“, dle které se realizuje toto výběrové řízení, k předložení nabídky na výkon funkce AD;
- pověřuje Ing. arch. Tomáše Havránka, Renatu
Duchoslavovou a Mgr. Lenku Bouchalovou Drábkovou jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Smlouva o dodávce vody
Rada města Černošice schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody (CES 127/2017) s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví hlavního města Prahy společností Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25656635, Ke
Kablu 971/1, 102 00 Praha 10.
• Nabídka pozemků pod cyklostezkou - osada Na Vírku
Rada města Černošice bere na vědomí nabídku na koupi pozemků parc.č. 4223/1 o výměře
1362 m2 a parc.č. 4270/3 o výměře 34 m2 v obci
a k.ú. Černošice v osadě Na Vírku od pana J. L.
za částku 150 Kč/m2; souhlasí s koupí pozemků parc.č. 4223/1 o výměře 1362 m2 a parc.č.
4270/3 o výměře 34 m2 v obci a k.ú. Černošice
v osadě Na Vírku od pana J. L. za částku 150 Kč/
m2; ukládá Odboru investic a správy majetku
předložit návrh kupní smlouvy ke schválení Radě
a Zastupitelstvu.
• Montáž okenních žaluzií včetně nátěrů dřevěných oken na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy - výsledek zadávacího řízení a zadání nových zadávacích
řízení na veřejné zakázky malého rozsahu
pro výběr zhotovitele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce s názvem „Montáž okenních
žaluzií včetně nátěrů dřevěných oken na východní
a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“;
ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr dodavatele stavby z důvodu, že
nebyla doručena žádná nabídka.

Finanční odbor
• ZŠ Černošice - souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru pro ZŠ Černošice,
příspěvková organizace
Rada města Černošice souhlasí s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu Černošice,
příspěvkovou organizaci, Pod Školou 447, Černošice, IČ 61385158, a to finanční částky ve výši
33.000 Kč, určené pro financování výuky vyučovací metodou CLIL v anglickém jazyce od dárce
WELCOME ON BOARD, z. s. Ivana Olbrachta
1904, Nymburk, IČ 05190975.
Odbor vedení města
• Strategie udržitelného rozvoje Městského
úřadu Černošice 2017 - 2022
Rada města Černošice doporučuje dokument
Strategie udržitelného rozvoje Městského úřadu
Černošice 2017 - 2022, zpracovaný dne 5. 4.
2017 k projednání zastupitelstvu města.
• Prodej nepotřebného materiálu obci
Chorušice
Rada města Černošice schvaluje 1) odprodej
nepotřebného materiálu obci Chorušice, čp. 89,
277 37 Chorušice, IČ: 00236861 za nabídnutou cenu 90.500 Kč včetně DPH, 2) převod finančních prostředků do kapitoly 5512, pol. 5137
na dovybavení nových automobilových cisteren
CAS věcnými prostředky, 3) kupní smlouvu č.
199/2017 mezi městem Černošice a obcí Chorušice o odprodeji nepotřebného materiálu (CES
199/2017);
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.
12. 2016, CES 432/2016 o zpracování projektové dokumentace na rekultivaci skládky
„U Dubu“
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2016, CES
432/2016 o zpracování projektové dokumentace na rekultivaci skládky „U Dubu“, se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ
15053696, sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
III, jehož obsahem je změna termínu dokončení
díla na 24. 5. 2017 a změna vybraných technických parametrů rekultivace.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Zápis z 21. zasedání sociální komise dne
3. 4. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 21. zasedání sociální komise dne 3. 4. 2017;
souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč
TŘI o.p.s., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ:
18623433 za účelem kompenzace finančních
nákladů na pobyt jednoho černošického občana
v Hospicu Dobrého Pastýře v roce 2016; schvaluje veřejnoprávní smlouvu CES 207/2017
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč TŘI o.p.s.,
Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ: 18623433
za účelem kompenzace finančních nákladů na
pobyt jednoho černošického občana v Hospicu
Dobrého Pastýře v roce 2016.
Úsek právní
• Zrušení neaktuálních pověření vydaných
městem formou usnesení
Rada města Černošice ruší:
1) usnesení č. R/42/36/2012 (pověření ke
vzdání se práva odvolání do rozhodnutí o povolení kácet dřeviny rostoucí mimo les)
2) usnesení č. R/106/23/2013 (pověření starosty města ke schvalování rozpočtových opatření v závěru roku)

3) usnesení č. R/110/20/2014 (pověření na
uzavírání smluv týkající se DPS)
4) usnesení č. R/22/26/2015 (pověření k podepisování kupních smluv při likvidaci odpadu)
5) usnesení č. R/75/21/2016 (pověření k uzavírání nájmu ve sportovní hale)
6) usnesení č. R/57/30/2016 (pověření k jednání o zřízení nového odběrného místa elektrické energie pro osvětlení plánovaného podchodu
pod železniční tratí).
Návrhy členů rady města
• Program 21. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 21.
zasedání zastupitelstva města.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost SK Černošice o navýšení dotace na
provoz zimního stadionu
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
dotace Sportovnímu klubu Černošice, z.s. se
sídlem Fügnerova 1244, 252 28 Černošice, IČ:
47005246 za účelem nákupu transformátoru
v ul. Poštovní v Černošicích do svého vlastnictví,
a to ve výši 20 tisíc Kč z rezervy rady města; doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu
o poskytnutí dotace za účelem nákupu transformátoru v ul. Poštovní v Černošicích do vlastnictví
žadatele, a to ve výši 75 tisíc Kč, z nevyčerpaných prostředků grantového programu, CES č.
146/2017, mezi městem Černošice a Sportovním klubem Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova
1244, 252 28 Černošice, IČ: 47005246.
• Smlouva o výpůjčce
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
CES 202/2017 o výpůjčce audiovizuálního vybavení mezi městem Černošice a Club Kinem,
zastoupeným paní Lucií Barchánkovou se sídlem Dr. Janského 953,252 28 Černošice IČ:
75903989.
Dodatečně zařazené body programu
• Žádost o podporu města při pořádání závodu cyklistického závodu FUNRIDE dne
13. 5. 2017
Rada města Černošice souhlasí a podporuje pořádání cyklistického závodu „FUNRIDE“ dne 13.
5. 2017; ukládá Odboru školství, kultury a cestovního ruchu zajistit zapůjčení vybavení k organizaci závodu, odboru technických služeb posekat
pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí, Městské
policii zajistit součinnost při organizaci závodu.
• Dodatek č.1 ke smlouvě 371/2015 na
zpracování Změny č.1 Regulačního plánu
Vápenice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. CES 371/1/2015 ke smlouvě o dílo
č. CES 371/2015 s R21 Architects, s.r.o., IČ:
24180611, se sídlem Mánesova 864/19, 120
00 Praha 2 na zpracování zrušení Změny č.1
regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“ v k.ú.
Černošice za cenu 80.000 Kč bez DPH.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Jaroslavy Včelákové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Dana Jakešová.
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z radnice

Z 20. zasedání Zastupitelstva města Černošice (8. 3. 2017)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 21;
• bere na vědomí zápis ze 7. jednání Grantového výboru konaného dne 22. února; schvaluje 1)
rozdělení finančních prostředků v rámci programu
pro poskytnutí dotace na rok 2017 v oblasti kultury, 2) rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2017 v oblasti
práce s mládeží, 3) rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok
2017 v sociální oblasti;
• nepřijalo návrh na pojmenování veřejného prostoru před kostelem na náměstí T. G. Masaryka;
• schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2017
a ukládá Odboru občansko správních a dopravně správních činností zajistit vyhlášení programu
a realizaci, včetně přípravy veřejnoprávních smluv

Názory zastupitelů
Sokolové o sokolovně
Pane zastupiteli Mališi,
byli jsme zaskočeni Vašimi výroky na jednání
městského zastupitelstva dne 8. 3. 2017 (viz
zvukový záznam z jednání zastupitelstva http://
zaznamy.mestocernosice.cz/2017_20.mp3,
čas 3:01- 3:06) ohledně odkoupení majetku
T. J. Sokola Černošice.
Považujeme to za zpochybňování principu nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, který je
základním pilířem demokracie.
Výroky považujeme za nešťastné a nebezpečné. Věříme, že byly učiněny neuváženě a bez
znalosti sokolské činnosti, neboť Sokol Černošice zajišťuje podmínky pro sportovní a spolkovou činnost více než 350 černošických
obyvatel.
Se sokolským pozdravem NAZDAR!
Dana Pánková, starostka TJ Sokol Černošice

Přemysl Mališ
– k černošické sokolovně
Na březnovém zastupitelstvu jsem se poněkud
neobratně krátce vyjádřil k černošické sokolovně, a tím dal spoustu prostoru ke spekulacím,
protože mé vystoupení bylo vytrženo z kontextu. Především jsem hovořil obecně o územním plánování a oblastech, kterými se máme
převážně zabývat. Domnívám se, že oblast

s žadateli o dotaci, kteří splní podmínky stanovené
ve vyhlášeném programu;
• schvaluje znění Jednacího řádu Zastupitelstva
města Černošice;
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku
• bere na vědomí předložené varianty řešení lokality Na Měchurách;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
6192/64 v obci a k. ú. Černošice (křižovatka ul.
Zd. Lhoty a Kazínské) od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví
města Černošice;
• schvaluje uzavření smlouvy č. 93/2017 o zřízení práva stavby mezi městem Černošice a společností QST INVEST s.r.o., IČ: 278 63 310, síd-

kolem sokolovny, zimního stadionu a plánovaného městského úřadu si zaslouží významnou
pozornost v oblasti urbanismu. Nemusíme si
snad nalhávat, že tato lokalita včetně prostoru
kolem nádraží a Slánky, je ostudou Černošic.
Reakci paní Pánkové (viz výše) vnímám jako
nepochopení. Absolutně nevidím nic špatného
na názoru jednoho zastupitele, že by město
mělo sokolovnu koupit. Další můj výrok o tom,
že zde Sokol za dva roky nemusí být, byl myšlen s ohledem na nevyhovující technický a hygienický stav budovy (vlhkost, plísně, zastaralé
rozvody), který zapříčiní, že se některé aktivity
ze sokolovny budou přesouvat ke škole a tím
se částečně oslabí její funkce. Rozhodně se
nejednalo o žádný politický, či jiný nátlak, ale
o předvídání a řešení reality.
Proč uvažovat o koupi sokolovny?
Po diskuzi se svým otcem architektem, který
úspěšně řídil město Opavu 12 let, mým strýcem Ivanem Kopečným, který řídil městskou
část Královo Pole v Brně 17 let a mým stranickým kolegou Františkem Petrtýlem, který
vlastní svou komerční sportovní halu v Mladé
Boleslavi jasně vzešlo, že podobné zařízení
není možné dlouhodobě udržet bez výrazných
investic, na které samotní Sokolové nikdy
nedosáhnou. K tomu je potřeba úřednický
aparát zajišťující správu objektu, získávání dotací a především politická vůle. Bez toho, aby
město objekt vlastnilo, není možné tuto péči
zajistit.
Sokolovna potřebuje zásadní komplexní rekonstrukci, včetně vytvoření doplňkových slu-

lem: Praha 1 - Nové Město, Myslíkova 174/23,
PSČ: 110 00 k pozemku parc. č. 2657/10 o výměře 5340 m2 v obci a k.ú. Černošice pro stavbu
„Sportovního areálu ZŠ Černošice“;
• schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 73/2017
mezi městem Černošice (kupující) a TJ Sokolem
Vráž - Černošice, z.s., IČ: 65398718, sídlem:
Černošice, Arbesova 851(prodávající), jejímž
předmětem je koupě pozemků parc. č. 475/2
o výměře 114 m2 v Karlštejnské ulici a pozemku
parc. č. 496/4 o výměře 65 m2 ve Fügnerově ulici
za částku 10.000 Kč
• schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 82/2017
mezi městem Černošice a panem R. C., jejímž
předmětem je prodej pozemku parc. č. 3814 o výměře 127 m2 v obci a k.ú. Černošice v osadě Lavičky za částku 63.500 Kč.

žeb, které ekonomicky podpoří současnou
Sokolskou činnost. Například se jedná o další
sportovní menší sály, posilovnu, relaxační centrum, dovybavit moderním sportovním náčiním,
klubovnu pro menší spolky, předělat kino na
multifunkční prostor a vybudovat moderní plnohodnotnou restauraci. Významným přínosem
rozšíření aktivit bude zajištění cca 20 pracovních míst. Jako inspiraci doporučuji navštívit
Sokolovnu Průhonice. Koncept je sice přehnaně komfortní, ale ukazuje, co vše je možné
umístit do podobného prostoru.
V sokolovně jsem vyrostl, i mé děti do ní chodí,
ale je nutné si uvědomit, že v dnešní době není
možné chodit do práce, dělat dětem a lidem
zábavu, plnit sociální úlohu, starat se u toho
o svěřený majetek a ještě shánět peníze, tak,
jak dnes funguje Sokol. Je to nadlidský výkon
a těm, kteří toto zabezpečují,
patří velký dík.
Můj záměr není vzít Sokolům
sokolovnu, ale najít způsob, jak ji zachovat, udržet
pro klubové sporty, kulturu
a také, aby do budoucna
zůstala tradicí i ozdobou
města.
Přemysl Mališ, zastupitel za Hnutí ANO

2x FOTO: Přemysl Mališ

-- Sokolovna v Černošicích --
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-- Sokolovna Průhonice (provozovatelem je IMOBA a.s.) --

z města a okolí

z vašich názorů

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

Poděkování do DPS
Dobrý den vážení čtenáři, obyvatelé města,
rádi bychom vyjádřili veliké poděkování všem zaměstnancům i obyvatelům
Domu Pro Seniory, hlavně panu Miroslavu Strejčkovi, který se o obyvatele
DPS vzorně a iniciativně stará, zařizuje pro seniory různé akce a výlety.
Naše maminka, obyvatelka tohoto domova, paní Antonie Dostálová, se
velmi ráda a nadšeně těchto aktivit zúčastňovala. Také děkujeme člen-

kám Sokola a Červeného kříže z Černošic a všem, kteří ji měli rádi. Naše
maminka skonala po těžké nemoci dne 5. dubna 2017. Vzpomínejte na
Toničku v dobrém.
Ještě jednou moc děkujeme.

Padne poslední zelená plocha uvnitř města?

Náměstí 5. května na Vráži je územním plánem určeno jako plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, bez možnosti umístění staveb
a terénních úprav. Tuto zelenou plochu koupil nový vlastník, ale nemá v záměru ji využívat v souladu s územním plánem. Naopak, rád by ji zastavěl
rodinnými domy. K čemu tedy máme územní plán?
Zastupitelstvo jedná o jeho návrhu řešení lokality. Vyžadoval by změnu
územního plánu.
Plocha pozemku je cca 12 000 m2. Poslední pokus o její parcelaci,
známý jako kauza Dalmatin, potopil minulé vedení města. Tehdy měla,
myslím, polovina pozemku připadnout městu jako park. Nyní majitel nabízí
jen pruh velikosti cca 2 000 m2, nebo ještě méně, můžeme si prý vybrat.
Město má přitom hned dvě páky k prosazení rekreačně sportovního
využití plochy: územní plán a fakt, že je vlastníkem jediné přístupové cesty,
a tudíž jediným sousedem, který má právo do věci mluvit.
Věc se ale dává rychle do pohybu. Proč? Kam spěcháme? Proč se
dobrovolně zbavovat poslední zelené plochy mezi stovkami domů? Vždyť
v nedávném průzkumu lidem nejvíce chyběl veřejný prostor. Děti si hrají
na ulicích, dospělí se nemají kde projít a psi kde proběhnout. Před oplocením zelená plocha krásně fungovala. Proč nepočkat, až bude město
mít k dispozici peníze či dotace na odkup pozemků pro sport a rekreaci?
Nebo už je má a může louku odkoupit?
Územním plánem rozhoduje město o tom, které plochy se smí zastavět
a které ne. Nebo mu majitelé pozemku diktují, jak má plán změnit? To je
pak ÚP spíš Úsměvnou Parodií na územní plán.
Udržme co nejvíce veřejného prostoru v obci. Když ho rozparcelujeme,
těm po nás už nezbyde žádný. Třeba budou umět hospodařit rozumněji
než my. Ale nebude už kde.

Komentář k příspěvku paní Jelínkové
Tzv. Náměstí 5. května („Měchury“) je územním plánem sice určeno pro
sportoviště, ale pozemky nepatří městu a bez dohody s majiteli nelze
dosáhnout toho, aby jakkoliv sloužily veřejnosti.
Před mnoha lety, když ještě celá louka byla neoplocená a veřejnosti
plně k dispozici, se prý opravdu projednával návrh majitelů pozemků na
jejich rozdělení na půl mezi park a nové stavební parcely. K dohodě ale
nedošlo a majitelé následně pozemky oplotili - od té doby jsou veřejnosti
nepřístupné.
V korupční kauze Dalmatin v roce 2010 se měla celá (!) plocha změnit na stavební parcely a přejít do rukou společnosti skrytě propojené
s tehdejším vedením města. Byli jsme to my (současné Věci černošické),
tehdy jako opoziční zastupitelé, komu se podařilo nekalý záměr rozkrýt
a překazit – a Měchury tak zachránit. Ano, tehdejší vedení za to bylo
smeteno do propadliště dějin. I dnes rozhodně trváme na tom, že jakékoliv případné změny musí být důsledně ve veřejném zájmu města řádně
promyšleny i veřejně projednány. Za to ručíme.
Stejně jako paní Jelínková jsme zastánci zachování veřejných prostor
v maximální možné míře. Považujeme ale za přijatelné a rozumné přemýšlet o tom, jestli současný stav (oplocená nepřístupná louka) je dlouhodobě vyhovující nebo jestli existuje jiné, lepší řešení. Kdyby se část
louky veřejnosti otevřela, bude veřejného prostoru ve městě více.
Když nás nový majitel lokality oslovil, souhlasili jsme s diskuzí o možných variantách částečného povolení zástavby výměnou za významný
přínos pro město. Rozhodně nejednáme ve spěchu, ani nám majitel pozemku nic nediktuje - když se na ničem nedohodneme, zůstane zachován současný stav a žádné velké neštěstí to nebude.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byly diskutovány dvě varianty
předložené majitelem pozemku. Na dalším jednání pak vedení města,
na základě diskuze v územním výboru, majiteli navrhlo variantu zhruba
půl na půl – celá horní část by přešla do vlastnictví města a byla zeleným
veřejným prostorem, na spodní by vzniklo 5-6 rodinných domů, což by
pokrylo oprávněné ekonomické zájmy majitele. Na rozhraní těchto dvou
částí by vzniklo zpevněné přímé propojení (jen pro pěší) mezi ulicemi
Chrudimská a Příbramská. Další variantou je, že by zhruba stejný rozsah
veřejných ploch, opět ve vlastnictví města, byl umístěn ve střední části
lokality, kolem výše uvedeného pěšího propojení. Majitel si vzal čas na
rozmyšlenou.
Město čas netlačí a rozhodně neuděláme rozhodnutí, které by nebylo
pro město výhodné a z pohledu většiny dlouhodobě správné. Zatím se
na Měchurách nic nemění, a možná to tak zůstane.

Hanka Jelínková

Filip Kořínek, starosta

FOTO: Hanka Jelínková

Monika Hrušková a bratr Vladimír s rodinami

Kalendář FOTO – Školy vidění
Vážený pane Látale,
Nevím sice, zda jste to byl Vy, kdo mi předal kalendář Vaší Školy vidění na výstavě Karla Kuklíka.
Ale ať už to byl kdokoli z Vašeho okruhu, přijměte
prosím za všechny mé upřímné blahopřání nejenom k Vaší snaze, ale i k nemalým důkazům, že
dobře vidíte a jdete správnou cestou. Dříve než
mne na té výstavě odvolali na jiné místo, seděl
jsem na docela malou chvíli vedle Vaší omladiny
a věřte mi, že bych si byl rád v tom okamžiku
vyměnil role, stal se Vaším posluchačem a znovu prožíval ty okamžiky za kamerou a těšil se

z toho, co všechno jí mohu zaznamenat a lapit
do herbáře pro zraky budoucích. Já si z té chvíle
odnesl to, co se nedá fotografovat, přesto si to
však dovedu živě představit ve své vzpomínce:
radost, že je tu mládí, které cítí podobně jako já
sám, a bude zdárně pokračovat na cestě, která
nikdy nekončí.
S díky za Váš dar,
který ve mně probouzí životní optimismus
Petr Helbich

Reakce za ZUŠ
Milí čtenáři IL,
velkou radost nám udělal dopis pana Petra
Helbicha, dvaadevadesátiletého posledního
žijícího asistenta Josefa Sudka, slavného
českého fotografa, jehož dílu věnovali pozornost naši fotografové v loňském roce a na
jeho počest vydali kalendář svých prací inspirovaných jeho tvorbou. Dovolujeme si se
s vámi o radost z jeho milých slov podělit.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ
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Chodník a kanalizace v části Vrážské ulice
Reakce na závěry z 88. jednání Rady města Černošice – Splašková kanalizace a chodník v části Vrážské ulice – žádost občanů. A provoz na Vrážské.

Pane starosto, vážená rado,
jsem zklamán odpovědí na naši žádost (předanou na podatelnu radnice
v lednu t.r.) o realizaci splaškové kanalizace a chodníku pro 4 rodinné domy
v ul. Vrážská (mezi ul. Hradecká a Táborská). Nevěřím, že jste Vy osobně
schválil odpověď na doporučený dopis – žádost majitelů nemovitostí. Zavání
účelovým spojením dvou samostatných „staveb“ - totiž chodníku a splaškové kanalizace. A tak trochu arogancí.
1) Chodník. Je možné, že z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů k pozemkům před našimi domy nelze zatím chodník postavit. Pak ale nechápu „radu“ mladé štíhlé paní, zřejmě z odboru investic a správy majetku,
abychom kvůli provozu na Vrážské ul. přecházeli pouze po přechodu pro
chodce. Jaksi mi zapomněla poradit, jak se na ten přechod máme dostat.
2) Splašková kanalizace. V projektové dokumentaci (zřejmě ke stavebnímu povolení), která nám byla předložena asi před 2 roky k nahlédnutí,
byla splašková kanalizace zakreslena. Jedná se cca o 65 m plastové roury
(+ příslušenství), kterou by bylo možno při realizaci Vrážské snadno uložit.
Tato kanalizace by neprocházela uvedenými soukromými pozemky, ale
v „kufru“ vozovky. Proto by byl doslova hřích plánovanou rekonstrukci Vrážské k výstavbě kanalizace nevyužít.
Ještě mi, prosím, dovolte poznámku k provozu na Vrážské ul. Věřím, že
najdu pochopení i u ostatních spoluobčanů Černošic. Neboť i já rozumím
těm spoluobčanům, kteří mají nemovitosti poblíž trati Praha – Beroun a žádají odhlučnění, anebo změnu trasy dálkové dopravy. Byť je to technicky
obtížně řešitelné. Přesto jim fandím a jsem pro to, aby byl vytvořen nátlak na
Správu ŽDC k nějakému řešení. I když se nás to netýká. A podobně k protipovodňovým opatřením, i když nejsme v záplavovém území. Atd.
Silniční provoz na Vrážské ul. je stále intenzivnější a někdy i nebezpečnější. Souvisí to s průjezdem kamionů, které se vyhýbají placeným dálnicím a nezodpovědným řidičům rychlých aut a motocyklů, kteří za laskavého
dohledu státní a městské policie nedodržují povolený limit 50 km/h. Ten
je příliš vysoký, protože není vidět do zatáček přijíždějící vozidla. Nehledě
na to, že v některých úsecích Vrážské nejsou chodníky vůbec a obyvatelé
přilehlých nemovitostí musí ke svým domům po krajnici.
Proto doporučuji snížit povolenou rychlost třeba na 40 km/h v celé
obci a zakázat tranzitní dopravu nákladním autům nad 12 t. Rychlost kontrolovat a omezit pomocí tzv. zelené vlny. Preventivně. Než dojde k nějakému
neštestí.

Další vítání občánků proběhne
v květnu
Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme držet
a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky
a jejich dítky.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční 19. května 2017 od 16.00 hod. opět
v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete nejpozději do 15. května
na email eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: Pavel Blaženín

Uvedená výstavba splaškové kanalizace i regulace provozu na Vrážské
nemusí být pro všechny občany prioritou a tedy i populární. To však neznamená, že nejsou potřebná a že nepřispějí ke kvalitě bydlení a života v Černošicích.
Radomír Purmann s rodinou

Reakce na námitku týkající se výstavby chodníku a kanalizace:
Chodník podél Vrážské ulice mezi Hradeckou a Táborskou ulicí bohužel
v současné době není možné postavit, jakkoliv bychom chtěli. K vydání stavebního povolení je vždy třeba doložit oprávnění stavět na daných pozemcích. Pokud zatím nepatří městu, buď je vlastníci mohou na město převést,
nebo poskytnout souhlas ve formě smlouvy o právu provést stavbu. Toto je
u Vrážské kámen úrazu. Pozemky mezi silnicí a ploty přilehlých nemovitostí
patří např. osobám žijícím mimo území ČR, se kterými je velmi těžké komunikovat, ale jsou tu i pozemky patřící zemřelým osobám, kde neproběhlo
dědické řízení, a tam nelze jednat vůbec. Město by chodník do těchto míst
rádo doplnilo, stejně jako to dělá v jiných částech krajské silnice (viz např.
nově dokončený chodník od křižovatky Jitřní ulice k Slunečné), ale z výše
uvedených důvodů nemůže.
Projekt na splaškovou kanalizaci v tomto úseku byl zpracován v roce 2008.
V té době bylo možné vést kanalizaci v tělese silnice. Dnes tomu tak již není.
Vodovodní, kanalizační, energetická či telekomunikační vedení, pokud nejsou zřizována pro potřeby silnice, nesmějí být dle zákona o pozemních komunikacích podélně umisťována v jejich tělese. Bohužel tedy nelze využít
připravované rekonstrukce krajské silnici a jen do odkrytého podloží přiložit
potrubí pro kanalizaci. Kanalizace by mohla být umístěna do míst navrhovaného chodníku – dnes zatravněného pásu, ale tam naráží opět na stejný
problém s vlastnictvím pozemků. Z hlediska vůle vedení města platí totéž co
u chodníku – i přes počáteční pochyby, jestli by to byla efektivní investice,
když jde jen o pár domů a část má již svoji domovní čistírnu, vedení města
realizaci schválilo - než jsme zjistili problém s pozemky.
Jistým světlem na konci tunelu je bohužel možná až konec roku 2023, kdy
podle výzvy Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových (viz
http://www.uzsvm.cz/vyzva-obcanum-2167-0-85/) mají státu propadnout
všechny nedostatečně identifikované pozemky, o které se nikdo nepřihlásí.
Pak bude možné stát požádat, aby takové pozemky v prostoru komunikací
převedl na město, nebo aspoň vydal souhlas se stavbou chodníku a inženýrských sítí.
Omlouváme se, že v oficiální odpovědi po projednání v radě jste nedostal
dostatečně podrobné vysvětlení, což Vás následně vedlo k zaslání Vašeho
příspěvku do Informačního listu.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Jiránek a Filip Kořínek

Černošické svatby
v proměnách času
Vdávali/ženili jste se vy nebo FOTO: archiv ČeSpoLet
někdo z vašich příbuzných
v Černošicích? Na úřadě,
v kostele, modlitebně či plenéru? Černošická společnost
letopisecká připravuje pro letošní Mariánskou pouť výstavu
fotografií a dalších materiálů,
které se vztahují k této životní
události, radostnému okamžiku života mnohých z nás.
Rádi bychom touto cestou
oslovili ochotné lidi z Černošic,
kteří by nám zapůjčili fotografie, oznámení a další předměty
z dávné i zcela nedávné minulosti. Kontaktujte nás prosím na adrese: letopisci@mestocernosice.
cz nebo fb profilu: www.facebook.com/letopiscicernosice.
Děkujeme.
Simona Kysilková Šnajperková,
Černošická společnost letopisecká
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O Lavičkách
Chatové osady začaly vznikat v našem údolí již
počátkem minulého století stejně, jako tomu bylo
na Sázavě a na Vltavě. Údajně nejstarší osada
byla Ztracenka nad zaniklými Svatojánskými
proudy u Štěchovic. Na skále nad řekou oproti
Všenorům byly první chaty postaveny před rokem
1920. Postupně zde vznikla osada Údolí Staré
řeky nazývaná také Lavičky.
Berounka tekla před regulací přímo pod skálou
a přístup k chatám zajišťovala jen úzká pěšinka.
Ke každé chatě pak nutně patřilo nějaké plavidlo,
většinou pramice, někdy jen kánoe nebo dokonce maňásek (malá loď, pozn. redakce). Materiál
na stavbu chat se plavil po řece od Dobřichovic.
První chaty byly založeny dostatečně vysoko nad
řekou, aby je velká voda neohrozila.
Trocha vlastních vzpomínek
Jednu z nejstarších chat zakoupil můj děda
před druhou světovou válkou. Byla to malá srubová stavba o půdorysu cca 3 x 4 m s jedinou místností v přízemí a stanovým podkrovím na spaní.
Před průčelím nad řekou byla otevřená veranda.
Okenice a dveře do chaty byly rovněž sroubeny.
Zajišťovaly se velkými kovanými zástrčemi, jedna
okenice z verandy měla dva tresorové zámky překryté silným pásovým železem zajištěným ještě
visacím zámkem. To byl vlastně jediný první vstup
do chaty. Není divu, že přes několik pokusů se
žádný zloděj dovnitř nedostal. Ale popravdě řečeno nevím, co by tam ukradl, protože vybavení
chaty bylo velmi jednoduché. Po válce se chata
zvětšila o přístavbu malé místnosti po straně, kam
jezdili moji rodiče.
Na chatě jsem jako kluk trávil u prarodičů každé léto. Osada měla v té době již přes 100 chat
a byla zde spousta dětí. Při teplém počasí jsme
byli na vodě, ve vodě nebo na osadním hřišti.
Platilo nepsané pravidlo, že každé dítě musí ještě před nástupem do školy přeplavat řeku. Bylo
to jistě vzhledem k blízkosti řeky velmi rozumné.
Často jsme se koupali bez dozoru dospělých
a i na loďkách nebo nafouknutých duších z pneumatik jsme vyváděli různá alotria. Odpoledne byl
sraz na hřišti. Hrál se nohejbal, volejbal, kopaná,
stolní tenis a později bylo jedno hřiště upraveno
na tenisový kurt. Byl zde vždy dostatek, někdy až
přebytek sportovců.

Šlo to i bez elektřiny
Elektřina byla do osady zavedena až asi v roce
1970. Do té doby osvětlovaly chaty jenom petrolejky, výjimečně punčošková lampa. V některých
chatách byly ještě krystalky (primitivní rádiový přijímač), zřejmě jako pozůstatek války. Na chatách
se žilo velmi družně. O prázdninách prakticky
každý večer pořádal někdo ze sousedů nějakou
akci. Časté byly zejména táboráky s opékáním
všeho možného kromě masa. Zpívalo se při nich
s kytarou, banjem i jinými hudebními nástroji.
Ženy chodívaly na večerní procházky kolem řeky
a muži měli karetní večírky, případně chodili do
osadní kantýny (restaurace V Lavičkách) na pivo.
Chodilo se do kina
Velmi dostupným druhem zábavy bylo kino.
Dvakrát v týdnu se promítalo v osadě vedle kantýny na venkovní plátno. Diváci si přinesli rybářské
stoličky a různá štokrlata, děti seděly většinou
vepředu na zemi. Nejčastějším repertoárem byly
staré české filmy, případně americké grotesky.
Velmi slušné kino bylo na návsi v Dolních Mokropsech. Dále se promítalo ve Všenorech vedle
hospody Na Kovárně a v Dobřichovicích v dnes
již neexistující zájezdní restauraci. Ta stála na křižovatce ke Karlíku a mnozí ji ještě jistě pamatují.
V přízemí byla restaurace a malá vinárna s krásnými nástěnnými malbami. V patře byl sál, původně
asi divadelní, kde se promítalo. Dodnes nejsem
přesvědčen, že tento historicky cenný objekt musel být odstraněn.
Jezdilo se vlakem
V osadě nebyla téměř žádná auta. Jezdilo se
vlakem, většina osadníků do zastávky ve Všenorech a pak přes lávku na druhou stranu řeky do
osady. Tak se bylo možné vyhnout kopci od kantýny do Dolních Mokropes. Při povodni byla lávka
několikrát stržena. To byla příležitost pro nás kluky, převáželi jsme na pramicích přes řeku. Těch
0,50 Kčs za osobu a 1 Kčs za kolo bylo vítaným
vylepšením našeho rozpočtu.
Chata postupně přestala vyhovovat stále vyšším nárokům na pohodlí. Po různých úvahách
o přestavbě nakonec padlo rozhodnutí zakoupit
pozemek ve Všenorech a postavit malý domek.
Tak se i stalo.

-- Chata Lehovcových, 1957 --

-- První chaty byly založeny dostatečně vysoko
nad řekou, aby je neohrozila velká voda. -3x FOTO: archiv Martina Lehovce

-- Ke každé chatě patřilo nějaké plavidlo. --

Jak je to dnes
Po sametové revoluci se zdálo, že zájem o chataření a chalupaření opadá. Každý toužil po tom
poznat kus světa, a tak se jezdilo hlavně na zájezdy do ciziny. Také náklady na dvě domácnosti
se zvýšily. Nyní je o chaty a chalupy v atraktivních
lokalitách, tedy i v našem okolí, opět zájem. Často se objevuje snaha upravit rekreační objekty na
stálé bydlení.
Martin Lehovec

Kniha Osadní toulky
Pro zájemce vřele doporučujeme publikaci
OSADNÍ TOULKY z pera Martina Maršálka
z roku 2015, první díl se věnuje okolí Prahy,
kde jsou krátce popsány mj. osady: Jedličkov, Na Výsluní, Pod Hladkou skálou, Slunečná, Lavičky a Zátoku radosti (o projektu
více na www.osadnitoulky.cz).
Podělte se také o své vzpomínky či zážitky ze zdejších osad! Své texty posílejte na
e-mail Černošické společnosti letopisecké:
letopisci@mestocernosice.cz. Děkujeme.
Simona Kysilková Šnajperková
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Výluky na trati
Praha-Beroun
Ve dnech 27. dubna až 7. června budou osobní
vlaky mezi Radotínem a Prahou částečně směřovány náhradní trasou přímo na Praha, hlavní
nádraží, a to takto:
Ve směru do Prahy: Na nádraží Praha-Smíchov pojedou z Radotína vlaky pouze do 9:00,
pozdější spoje pojedou do stanice Praha hl.n. po
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7 eský Brod - Praha - Beroun
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Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0

Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B
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ernošice-Mokropsy 1
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Dobichovice 1 1

evnice 2
Zadní Teba 172 2

Karlštejn 3

SŽDC, státní organizace / D, a.s.
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Beroun, U erného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
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33
km

Filip Kořínek
Další informace na: http://www.mestocernosice.
cz/aktuality-z-mesta-a-uradu/vyluky-na-trati-prahaberoun-od-20-dubna-do-5-cervence-298cs.html

Výlukový jízdní ád

 171 Praha - Beroun
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km

Prahu projíždět zastávky Všenory a Mokropsy,
a v Černošicích (a Radotíně) pojedou o chvilku
dříve než podle obvyklého jízdního řádu.
Ve dnech 20. dubna až 5. července bude
celková výluka na trati mezi Karlštejnem a Berounem, kde bude zavedena náhradní autobusová
doprava.

objízdné trase a neobsluhují zastávky Smíchov
a Velká Chuchle.
Ve směru z Prahy: Ranní vlaky do 9:00 hod.
pojedou z Praha hl. n. do stanice Praha-Radotín
po objízdné trase a neobsluhují zastávky PrahaSmíchov a Praha-Velká Chuchle, pozdější vlaky
pojedou obvyklou cestou.
V úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín bude
po celou dobu zavedena obousměrná náhradní
autobusová doprava.
Odpoledne budou některé vlaky ve směru na
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Výlukový jízdní ád





 171 Beroun - Praha
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.

Vlak

0 Beroun 170,173,174 4
Beroun, U erného kon
6 Srbsko 3
10 Karlštejn 3
13 Zadní Teba 172 2
16 evnice 2
20 Dobichovice 1 1
21 Všenory 1
23 ernošice-Mokropsy 1
25 ernošice 1 1
30 Praha-Radotín 1 B
33 Praha-Velká Chuchle 0
39 Praha-Smíchov 173 0 4
43 Praha hl.n. P 8
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7 Beroun - Praha - eský Brod

9901
8801
8803
8805
   
4 15
4 45
3 45

        
4 20
4 50

3 50
4 23
4 53
3 53

4 27
4 57
3 57

4 31
5 01

4 01
4 35
5 05
4 05

4 38
5 08
4 08

4 41
5 11

4 11
4 44
5 14

4 14
0 19 
4 49
5 19
4 19
4 52
5 22
 
4 22
0 28 
4 58
5 28
4 28
5 06
5 36

4 36

8811

6 23
 
6 27
 
6 31

6 35

6 38

6 41

6 44

6 49


6 52

6 58

7 06
Do stanice
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
Beroun 170,173,174 4

Beroun, U erného kon


Srbsko 3

Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
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Karlštejn 3

Zadní Teba 172 2
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Praha-Radotín 1 B
9 12
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Praha-Smíchov 173 0 4
 
9 18
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13 36
Praha-Radotín 1 B
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13 56
Do stanice eský Brod
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
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Srbsko 3

Karlštejn 3
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z města a okolí

Luděk Sojka dostal nejvyšší včelařské vyznamenání
Pana Luďka Sojku určitě mnozí z nás
znají jako bývalého učitele a ředitele základní školy v Černošicích-Mokropsech.
Později však své pedagogické aktivity
přesunul jinam. V současnosti jej sousedé znají spíše jako včelaře, ke kterému
každoročně, nebo i několikrát do roka,
chodí pro výborný med. A není divu,
Luděk Sojka je vynikajícím včelařem,
možno říci světového formátu. Je ale
také obětavým organizátorem různých
včelařských akcí.
Včelařit začal Luděk Sojka pod vedením svého
otce na Kutnohorsku. V osmdesátých letech minulého století si pořídil své včely v Černošicích.
Svůj chov rozšířil na 30 včelstev a zhruba tento
počet tady má dodnes.
Brzy začal působit jako výborný organizátor
nejen v Černošickém včelařském spolku, ale
i v Okresní včelařské organizaci Praha-západ.
Po dvě volební byl předsedou celostátní organizace Českého svazu včelařů. Během tohoto
působení také propagoval české včelařství ve
světě jako činovník mezinárodních organizací
Apimondia (světové federace včelařských svazů)

FOTO: Petr Hájek

-- Luděk Sojka je vynikajícím včelařem a své zkušenosti předává dále. --

a Apislavia (federace evropských včelařských
organizací). I v současnosti se účastní mezinárodních včelařských akcí na základě přátelských
vztahů s významnými světovými včelaři.
Každoročně je hlavním organizátorem vícedenních včelařských zájezdů k významným chovatelům v České republice i v okolních státech.
Rád se podělí o své bohaté zkušenosti nejen
s včelaři. Na své zahradě se včelnicí často hostí
přátele z Čech i z ciziny, členy domovské zá-

kladní organizace i laické zájemce o chov včel.
Na základě těchto nepopiratelných zásluh
o včelaření mu Republikový výbor Českého
svazu včelařů na svém jednání dne 25. 3. 2017
udělil nejvyšší včelařské vyznamenání: čestný
odznak s titulem „Za zásluhy o včelařství“.
Přejeme příteli Luďkovi Sojkovi hodně zdraví,
sil a elánu i do příštích let a hodně radosti nejen
při práci se včelami.
Ivan Babůrek, jednatel ZO ČSV Černošice

Ještě jste se nerozhodli pro výlet do Gerbrunnu?
Neváhejte, čas běží…
Černošický Spolek pro partnerství evropských
měst vás zve k návštěvě bavorského Gerbrunnu, a to ve dnech 22. – 25. června. Bezpochyby půjde o velmi zajímavý pobyt u německých
přátel, který bude nádherným vstupem do vašeho prázdninového období.

Zaplatíte pouze za cestu autobusem (zhruba
500 Kč) a za obědy, popřípadě dárky, které si
budete chtít nakoupit. Ubytování, snídaně a večeře budou v rodinách, které se o vás postarají.
Kromě prohlídky partnerského Gerbrunnu slibuje velký kulturní zážitek návštěva nedalekého
Würzburgu. Veselá nálada bývá také u společ-

ných večerních posezení při sklence vynikajícího vína z místních vinic.
Jazykové znalosti se vyžadují minimální (němčina, angličtina), při společných akcích bude
k dispozici překlad. Přihlášky, případně další
dotazy pište na adresu: houstecka@volny.cz.
Hana Houštecká

Klára Šonková: „Čím víc závodů mám za sebou, tím víc mě to baví“
Je mladá, krásná, talentovaná a úspěšná. Je mistryní republiky ve snowboardových
alpských disciplínách, má zlatou medaili z Olympiády dětí a mládeže pro Středočeský kraj, ale i ze závodů rakouského poháru v Hausu u Schladmingu a mistrovství
Slovenska. Přitom Klára Šonková chodí teprve do osmé třídy zdejší základní školy.

-- Klára Šonková se zlatou medailí při vyhlašování
vítězů mistrovství České republiky v Herlíkovicích
v březnu letošního roku. -18

XX Vzpomenete si na své snowboardové
začátky?
Začínala jsem na lyžích, na prkno jsem si poprvé stoupla asi v šesti letech. Ale začátky byly
hrozný. Nicméně táta na snowboardu dlouho
závodil a ještě závodí a mě vždycky bavilo se na
něj dívat.

než „jen“ slalomy – proč jste si vybrala zrovna slalom a obří slalom?
Táta vždycky jezdil slalom. Spousta malých dětí
začíná na freestylu a až pak je rodiče postaví na
tvrdé prkno – mě ho dal táta rovnou a myslím, že
to bylo dobře. Nejvíc mě baví ta rychlost v zatáčce, dynamika – je to zajímavý sport.

XX Jak tedy přišlo, že jste odhodila lyže
a zůstala u snowboardu?
Našla jsem trpělivost na to dostat se do téhle
fáze zlepšování se. Motivoval mě hodně táta
a to, jak jezdil. Tátovi kamarádi také mají děti,
které jezdily na prknech. Jezdívali jsme a jezdíme kolektivně.

XX Kdo Vás učí, s kým trénujete?
Pořád jezdím s tátou, nemám trenéra. Sám jezdil závody a my jsme jezdili s ním. Jednou mě
postavil na prkno a řekl, ať si zkusím sjet. Do
té doby jsem jezdila slalomy na lyžích. Jednou
jsme přijeli na hory a táta mi automaticky vyndal
lyže a já jsem najednou řekla: „Ne tati, vyndej mi
rovnou prkno“. Pak se začal počet dní na lyžích
zmenšovat a teď už na nich stojím sotva jednou
za rok. Když táta nemůže jet na závody se mnou,
může mě vzít někdo jiný – máme spoustu kamarádů v Pasekách a na Moravě.

XX Kam konkrétně?
Paseky nad Jizerou. Tam jsem si poprvé stoupla
na lyže i prkno.
XX Předpokládám, že existuje víc disciplín,
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XX Příští rok Vás čekají přijímačky na střední školu – máte už nějakou vybranou?
Přemýšlela jsem o pedagogické škole, ale zatím
to vypadá, že spíš ne.
XX Zasahují závody nějak do školní docházky?
Závody jsou většinou o víkendu a jejich rozvrh
známe už na začátku sezóny, takže si můžeme
vše naplánovat dopředu. V zimě jsou závody
skoro každý víkend, a když ne, jedeme trénovat
na Paseky. Většinou na jarní prázdniny jedeme
trénovat do Itálie. V zimě tedy nemám jediný volný víkend.
XX Míváte trému?
No… jo. Většinou velkou. Pak jsou takové závody, kde si řeknu, že je to jedno, jestli vyhraju
nebo nevyhraju, teď opravdu chci jenom jet.

-- Záběr z Klářiny jízdy na závodech Českého poháru na Klínovci. --

XX Kdy jste poprvé vyrazila na závody?
To si vůbec nepamatuju. Asi dopadly dost
hrozně.
XX Kdy se dostavily první úspěchy?
Postupně, šlo to tak nějak samo nahoru. V úplných začátcích, když jsem se vztekala na svahu,
byla jsem schopná mlátit pěstma do svahu a jenom vřískat. Ale za týden jsem na něj stoupla
znovu. Ani nevím pořádně proč… Ale čím víc
závodů mám za sebou, tím víc mě to baví a říkám si, že to asi má nějakou cenu, v tom pokračovat.
XX Jak snášíte neúspěch?
Když je na závodech velká konkurence, řeknu
si, že jedu pro zábavu a dobrý pocit z jízdy. Asi
dva roky závodím se stejně starou holkou a s tou
když prohraju, hodně mě to mrzí, je mi to líto.
Kromě toho, že je moje velká soupeřka, je
i moje velká kamarádka. Na startu si říkám „buď
ona, nebo já“. Když dojedeme dolu, podáme si
ruku, obejmeme se. To jsem třeba u lyžařů neviděla, tam je, myslím, větší rivalita. My obě dvě
víme, že si každá z nás přeje zvítězit. Ale ona je
hrozně sympatická, známe se hodně dlouho…
Většinou když jedna vyhraje, tu druhou pozve na
něco malýho.
XX Vy závodíte v kategorii starších žákyň –
jaké je tam věkové rozpětí?
Starší žákyně jsou asi od 11, 12 let. Až mi bude
16, půjdu do starší kategorie, to už jsou junioři.
A pak už jsou jenom dospělí. Když jsem přišla
do téhle kategorie, byla jsem tam nejmladší, ale
řekla jsem si, že přece můžu porazit i ty starší,
že to jde. Potom ti starší odešli do další kategorie, takže to šlo
XX Kdy jste absolvovala první zahraniční
závody?
Myslím, že první byly na Slovensku, tak dva
nebo tři roky zpátky.
XX Je rozdíl mezi českými a zahraničními
závody?
Jsou tam vlastně plus minus stejní lidé, a k nim
místní. A pak se stává, že třeba přijedou závodníci ze zahraničí, třeba jako na mistrovství ČR, to
bylo příjemné.
XX Na jakých závodech se Vám nejvíc a nejmíň líbilo?
Nejmíň oblíbený je pro mě Klínovec, protože je

tam pořád hnusně – většinou mlha, sněží a je
tam strašnej mráz. Řekla bych, že Krušné hory
jsou opravdu krušné. Většinou si tam odřu prkno. Klínovci říkáme „hlínovec“. Oblíbené místo
je Slovensko, Nízké Tatry – tam se prostě těším.
Je to tam krásný!
XX Jak probíhá snowboardová sezóna?
Na jaře a v létě jezdím s tátou na surfu, na kole,
hraju tenis. Je potřeba hodně trénovat na kole
– na podzim děláme dlouhé túry. Jinak trénuju
spíš stabilitu, balanc a tak.
XX Jak se trénuje stabilita?
Stabilitu trénuju na bossu, to je takový půlkulatý
míč, na který si stoupnete a musíte udržet balanc. Večer u televize na něm udělám třeba sto
dřepů. V létě ráda plavu a jezdím na surfu - to je
snad ještě zábavnější než snowboarding, ale na
ten se dostanu hodně málo. No a v zimě jezdíme
každý víkend na hory – buď závody, nebo jen
tak jedeme trénovat.
XX Ostatní členové rodiny se taky zapojují?
Mamka jezdí tak nějak na prkně, jak ji to táta naučil. A u mladšího bráchy to vypadá, že sportovec z něj spíš nebude. Radši si lehne na gauč,
je zkrátka takový pohodový typ. Ale fandí mi.
Teď odjel asi tři závody, ale vypadá to, že ho to
ne úplně baví.
XX Řešíte, co si na závody vezmete na sebe
a jaký máte design prkna?
Design prkna většinou řeší táta – každý rok má
svůj vlastní. On je strojař, vyrábí i závodní snowboardová vázání.
XX Nemáte pocit, že o něco přicházíte?
Zbývá Vám vůbec čas na přátele?
Kamarády mám hlavně na těch horách, kde je
víc lidí, kteří mají stejný nebo podobný cíl.
XX Když Vám zbyde volný čas, jak ho
trávíte?
Hraju tenis, chodím na keramiku, což mě hodně baví. Také kreslím a zpívám – od druhé třídy
chodím do dětského sboru Mifun.
XX Existuje vůbec něco, co Vám nejde?
Matematika. Ale teď jsem se v ní zlepšila, tak
snad to nebude tak hrozný. Jinak mi nejde spousta věcí, např. gymnastika, atletika, míčové hry…
XX Vždyť hrajete tenis…
Jo, tak ten mi taky moc nejde. Ale ten je spíš
pro zábavu.

XX Kolik už máte medailí?
Přesně nevím, v řádu desítek – ale všechny si
doma schovávám.
XX Co považujete za svůj největší úspěch?
Letos jsem poprvé přejela jezírko – to je na ukončení sezóny. Když je dost sněhu, nahrne se pod
svah a do něj se vyhloubí jáma, natáhne se tam
plachta, napustí voda a musí se to přejet. V posledních letech nebyl sníh, letos jsem to tedy
absolvovala poprvé – napoprvé jsem to zvládla,
ale potom jsem se několikrát vykoupala…
XX Jak Vaše úspěchy reflektují ve škole?
Se svými úspěchy se moc nechlubím. I když na
Olympiádu mě museli uvolnit, protože trvala týden. A to jsem se pak vítězstvím pochlubila…
XX Závody Vás spíš unavují, nebo Vám naopak dodávají energii?
Závody jsou oba dva víkendové dny – většinou
se jeden den jede obří slalom, druhý slalom. Je
to náročné, ale spíš taková příjemná únava. Nejlepší je, když v autě usnu s medailí na krku.
Adéla Červenková

Klára Šonková
• žije v Černošicích
• chodí do osmé třídy základní školy
• ráda zpívá, vyrábí keramiku, hraje tenis,
jezdí na kole, surfuje
• Doma má sbírku několika desítek medailí
za svá vítězství ve slalomových disciplínách
ve snowboardingu.
• Letos úspěšně navázala na vydařenou
loňskou snowboardovou sezónu, kdy se
jí podařilo v kategorii starších žákyň vybojovat zlatou medaili v paralelním obřím
slalomu na Olympiádě dětí a mládeže pro
Středočeský kraj.
• Sezónu 2016/2017 zahájila dvěma
výhrami v závodech rakouského poháru
v Hausu u Schladmingu.
• Pokračovala druhým místem na mistrovství Rakouska, které doplnila zlatem z mistrovství Slovenska.
• Po několika výhrách a pódiových umístěních v závodech českého poháru zakončila
sezónu dvěma tituly mistryně České republiky v paralelním slalomu i v paralelním
obřím slalomu, a získala pohár za celkově
první místo ve snowboardových alpských
disciplínách za rok 2017.
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-- Česko se hýbe a my také --

Krátké zprávy
ze základní školy
Duben byl pro nás nabitý nejrůznějšími akcemi a událostmi. Vlastně ještě na konci března
jsme se zapojili do celostátní akce podporující
čtenářskou gramotnost s názvem Noc s Andersenem. V budově v ulici Komenského prožily
děti dobrodružné odpoledne a v budově v ulici
Pod Školou vybraní žáci jako každoročně přespávali (více v samostatném článku). Školní
družina slavila velký úspěch se svou dílničkou
na jarních trzích, kde si děti mohly vyrobit květiny a další jarní dekorace.
Naše škola slavila v dubnu úspěchy na poli
sportovním i vědomostním. Přímo u nás se konalo okresní kolo Matematické olympiády, kde
plný počet bodů získal náš žák Pavel Krauz.
A ani v ostatních kategoriích se naši reprezentanti zdaleka neztratili. Všechny sportovní
úspěchy ani není možné zde uvádět, rozsah

-- 5.C na Višňovce --

článku by se neúměrně rozrostl, tak tedy jen
informativně. Naši sportovci bodovali ve stolním tenise, basketbalu, vybíjené, tanci (v rámci
soutěže Česko se hýbe) a poháry přivezli i ze
Zimní olympiády konané na Zimním stadionu
Černošice. Všechny výsledky sportovních i vědomostních soutěží uvádíme na našich webových stránkách.
Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet, jak to
bude příští rok vypadat, na akci Předškola hrou
a na začátku dubna se potom dostavili k zápisu. Deváťáky a některé sedmáky a páťáky čekaly také v dubnu jednotné přijímací zkoušky
na střední školy, respektive víceletá gymnázia.
Výsledky zatím ještě neznáme, ale drželi jsme
jim všem palce.
Naše škola se zaregistrovala do projektu
Nenech to být (www.nntb.cz), kde mohou žáci
i rodiče anonymně nahlásit podezření na šikanu, škola se pak těmito podněty zabývá a řeší
je.
A ještě několik telegrafických novinek na závěr: 4. května nás čeká již tradiční jarní sběr

papíru. Cestička přes pole k nádraží je bohužel uzavřená z důvodu probíhajících stavebních
prací. E-shop zoot.cz prodává povlečení navržené naším žákem Matějem Hoškem, kterému
byl diagnostikován Aspergerův syndrom, miluje
metro a maluje jeho plány (více se o něm můžete dozvědět zde: http://mappi.cz/). Jen tak
dál, Maty!
Michaela Šlesingerová

NOC S ANDERSENEM – 2017
ČTYŘLÍSTEK
V pátek 31. 3. proběhla na naší škole akce
podporující čtenářskou gramotnost s názvem
Noc s Andersenem. Zúčastnili se jí vybraní žáci
ze všech 1. - 4. tříd. Patronem té letošní Noci
se stal Čtyřlístek. Jeho postavy byly dětem průvodci celým pohádkovým večerem i nocí. Mezi
děti zavítala spisovatelka Hanka Jelínková, se
kterou si povídaly o vzniku a psaní knížek, inspiraci a pomáhaly vymýšlet jméno pro hrdinu
její nové knížky.
Společně s Rudolfem II. ve filmu Čtyřlístek
ve službách krále jsme se zúčastnili dobrodružství, které se posléze přeneslo k nám do
školy. Děly se zde podivné věci - ochladilo se,
ozývaly se záhadné zvuky, míhaly se zvláštní bytosti. Děti byly statečné a s úkoly i nástrahami
se zdatně vypořádaly. Velcí pomáhali menším,
a tak se nám všem společně podařilo vyhrát.
Po snídani si děti odvedli odpočatí rodiče.
Děkujeme za skvělou spolupráci všem
statečným dětem a jejich rodičům za jejich
zapůjčení.
Za kolektiv Čtyřlístku Fifinka
M. Václavková, pedagog

5. C zasadila višně na Višňovce
Na besedě s panem starostou jsme měli různé
otázky týkající se Černošic. Júlinka se zeptala:
„Proč nerostou na Višňovce višně?“ Panu starostovi se otázka moc líbila, ale nedokázal na
ni odpovědět. Z toho vzešel nápad na Višňovce
višně zasadit.
19. dubna v rámci Dne Země jsme všichni
žáci ze školy v Komenského ulici vyrazili na
Višňovku. Sešli jsme se tam s panem starostou
20
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-- Vítězové Talentu --

-- Výherci Zimní olympiády z Komendy --

a za pomoci technických služeb jsme vždy dva
páťáci zasadili svoji višeň, o kterou se budeme
starat. Zasadili jsme dohromady deset třímetrových kvetoucích višní, a tak vznikla krásná višňová alej. Těšíme se, až jednou budeme chodit
se svými dětmi na Višňovku na višně a vyprávět
jim, jak jsme je sázeli.
Děkujeme panu starostovi za uskutečnění
našeho přání.

TIBOJI smíšených družstev, který proběhl 5.
dubna 2017 na zimním stadionu v Černošicích.
Starší žáci (M. Kovaříková, K. Halbych, O. Bláhová a Š. Jurenka) se probojovali na 1. místo
a vítězoslavně si odnesli zlatý pohár. Mladší
žáci (E. Barchánková, Š. Zeman, S. Mužíková
a M. Bláha) nezůstali pozadu a všem nám udělali radost pohárem za 3. místo. Závodníkům
gratulujeme!

Třída 5. C a paní učitelka Filípková

Michaela Šlesingerová

Zimní olympiáda 2017
- Vyhráli jsme!
Dvě družstva "z Komendy" se umístila V PĚ-

Zprávy ze ZUŠ
Jak jsme letos soutěžili
Tak jako každým rokem se žáci černošické
Zušky pustili do soutěžení v různých oborech. A jak to dopadlo? Hudebníci letos soutěžili ve hře na klavír, housle a kytaru.
Úspěchy v okresních kolech
Klavíristé získali celkem 6 ocenění:
Daniel Barták, Daniel Fraš, Josef Semín, Andrea Paušová, Matěj Václavek – 2. místa
Anna Angelisová - 3. místo
Houslisté získali celkem 4 ocenění:
Viktorie Kuchařová - 1. místo
Mariana Polívková, Tereza Polívková, Tina Henychová – 2. místa

Mateřinky navštívily školní
knihovnu

Simona Kysilková Šnajperková,
školní knihovnice

V posledním březnovém týdnu, kdy se celorepublikově konala Andersenova noc, navštívily

Regionální soutěž Děti květin
1. místo
Linda Klajmonová,
Natálie Krejčíková, Dorotka Tůmová
3. místo
Kateřina Fišerová
Cena poroty
Matouš Kamberský
Cena Kurta Gebauera Natálie Kučerová
Josefína Formáčková – čestné uznání
a čestné uznání za fotografii
Kateřina Zoufalá a Marie Janeková – čestné
uznání za fotografii
Ze všech našich soutěžících žáků máme
velikou radost a dovolujeme si jim takto veřejně pogratulovat.
V příštím roce to rozjedeme nanovo v jiných
disciplínách.
Ludmila Plzáková, ředitelka školy
FOTO: archiv ČKF

FOTO: archiv Pramínku

Pramínek
na Staročeských
májích
Kdy: neděle 14. května
Kde: Masopustní náměstí
Srdečně vás zveme na 18. ročník Poberounského folklorního festivalu Staročeské
Máje, který v neděli 14. 5. 2017 zavítá jako
již tradičně i na Masopustní náměstí v Mokropsech. V programu nebude samozřejmě
chybět ani vystoupení Folklorního souboru
Pramínek při ZUŠ Černošice s muzikou, který si pro letošní rok připravil opět dvě pásma,
a to – Ouvej, pojď domů v provedení menšího Pramínku a velký Pramínek se představí
s pásmem Jihočeských koleček na hudbu
Jaroslava Krčka. Těšíme se na vás!

Kytaristé získali celkem 2 ocenění:
Eva Slavická – 2. místo
Daniel Kraffer – 1. místo s postupem do krajského kola, kde obdržel v silné konkurenci
čestné uznání
Naši výtvarníci uspěli hned na třech frontách
V soutěži PHOTO BASE, vyhlašované radotínským gymnáziem, postoupila Eliška Cejnarová do celostátního finále.
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž LIDICE –
ocenění získali:
Daniel Patera - za foto Rovnoběžky se sbíhají
v nekonečnu
Kateřina Zoufalá - za foto Matka koleje

školní knihovnu děti ze dvou černošických
školek v doprovodu svých učitelek. Červená
třída z Barevného ostrova se seznámila s prostředím knihovny a prohlédla si nejrůznější
knížky. Z mokropeské školky dorazily dokonce
všechny děti, které po krátké instruktáži, jak
to v knihovně chodí, namalovaly spoustu krásných obrázků inspirovaných zdejšími knížkami.
Řada budoucích školaček a školáků se těší, že
budou do knihovny v nadcházejícím školním
roce chodit pravidelně. Těšíme se na Vás!

-- Eliška Cejnarová se věnuje hudbě, ale také
focení. Zde na festivalu Mažif. --

Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
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ZUŠ OPEN - netradičně v ulicích města Černošice

Kdy: úterý 30. května, po celý den
Kde: Z
 UŠ Střední ul., Mokropeská kaplička, prostranství před ZŠ Mokropsy,
mokropeská pláž, nám. Centra Vráž,
kavárna Cellarius, u Slánky
Základní umělecké školy po celé republice se
30. 5. otevřou veřejnosti a černošická ZUŠ
nebude výjimkou! Celodenní happening ZUŠ
OPEN v Černošicích nabídne program na několika neobvyklých venkovních scénách po
celých Černošicích. Čeká vás hudba, zpěv,
tanec, výstavy, tvůrčí dílny i audiovizuální
pořad.
Matkou myšlenky ZUŠ OPEN je Nadační
fond operní pěvkyně Magdalény Kožené, který
popularizuje základní umělecké školství, které je, jako jediné v Evropě, součástí státního
vzdělávacího systému. Škola vede mladé lidi
k hudbě, tanci, dramatickému a výtvarnému
umění. A to vše za příznivé školné s kvalitními
kantory. Úterý 30. května bude patřit ZUŠkám
a jejich představení široké veřejnosti.

ZUŠ Černošice
představuje
absolventy
Kdy: 20. května v 17.00
Kde: městský sál na Vráži
Letošní rok se Základní umělecká škola Černošice může pochlubit téměř třemi desítkami absolventů a absolventek ve všech třech
oborech, a proto se škola rozhodla uspořádat hned 2 absolventské koncerty, aby měli
všichni příležitost předvést, co se v I., anebo
v II. cyklu studia naučili.
První koncert proběhl již 26. 4. 2017
a nyní vás srdečně zveme na druhý, který
proběhne 20. 5. od 17 hodin v městském
sále na Vráži. Vystoupí absolventi a absolventky hudebního i tanečního oboru. Tanečnice si připravily svou vlastní choreografii
současného tance, zároveň zatančí a zazpívají společně s lidovou kapelou Pramínku.
Těšíme se na vás!
Za TO ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová
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Co jsme pro vás připravili?
Od 9.30 do 12.00 jsou připravena vystoupení pro nejmenší děti z černošických mateřských
školek v kapličce sv. Václava v Mokropsech a souběžně v hlavní budově ZUŠ Černošice, Střední
403. Vystoupení na obou místech začínají v 9.30,
v 10.15 a v 11.15. Srdečně zveme samozřejmě
i rodiče s dětmi, které do školky nechodí.
Aby nepřišly děti ze základní školy zkrátka, velká přestávka od 9.40 do 10.00 bude patřit malým
i velkým jazzmanům, kteří vystoupí na prostranství
před ZŠ v Mokropsech.
Odpoledne bude otevřena kaplička sv. Václava,
kde výtvarný obor vystavuje svá díla až do poloviny
června. V kavárně Cellarius v Centru Vráž vystavuje FOTO – škola vidění.
Ve 14.00 výtvarný obor zahájí na mokropeské
pláži výtvarnou dílnu, kde si budete moci vyrobit
různé hudební nástroje a doplňky.
Ve 14.30 vyjede od černošické lávky hudební parník na okružní plavbu k mokropeské pláži
a zpět. Všichni diváci mají jízdu zdarma!

Výprava za knihami
Dne 28. 3. jsme navštívili knihovnu v ZŠ
Černošice v rámci tématu: Měsíc březen Svátek knihy.
Paní Simona Kysilková, která se o knihovnu
velmi pěkně stará, nás mile přivítala a dětem
FOTO: S. Šnajperková

Až pojedete z práce, tak vás u hotelu Slánka potěší od 15.00 nejen klavírní skladby od dětí a učitelů z hudebního oboru.
Na náměstí u lavičky Václava Havla na Vráži od
15.30 začne komponovaný pořad tanečního oboru, který se představí jak s lidovou písničkou jako
Folklorní soubor Pramínek, tak si budete moci
zazpívat a zatančit na písničky s pramínkovskou
muzikou. Dále se představí dívčí a capella pěvecké trio Marulky s lidovými písněmi a samozřejmě
nebude chybět ani současný tanec!
Celý program zakončíme tradičně, a to pod
střechou komponovaným večerem v Club Kině,
kde se nejdřív budete moci naladit od 18.00 s jazzovým uskupením Dech Band, a od 19.00 vystoupí někdejší žáci a žákyně školy, kteří nyní studují
na konzervatořích v Praze a HAMU, a také učitelé
školy. Koncert bude doplněn o projekci opět z dílny FOTO - škola vidění.
Na všechny části programu je vstup zdarma,
a pokud by nastala, nicméně doufejme, že nenastane, nepřízeň počasí, všechny části programu
mají i svou mokrou variantu.
Akci organizuje ZUŠ Černošice a spolek přátel
a příznivců ZUŠ – Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Za podporu děkujeme Městu Černošice, Odboru
školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, Technickým službám, Club Kinu Černošice, kavárně Cellarius, panu Zdeňku Bergmanovi a Přívozu Kazín
a všem rodičům, kteří trpělivě, obětavě a dlouhodobě podporují své děti ve studiu v Základní umělecké škole Černošice a najdou si čas i na pomoc
při koncertech, vystoupeních, letních dílnách
a dalších akcích - velmi si vážíme vaší přízně.
Více o akci najdete na oficiálním webu www.
zusopen.cz a o černošickém programu se dozvíte
více na www.zuscernosice.cz/zusopen17/.
Za organizační tým Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.zuscernosice.cz/spolek/
www.facebook.com/zuscernosice

vysvětlila, k čemu knihovna slouží, co vše v ní
můžeme najít a proč je knihovna důležitá. Také
jsme si mohli přečíst z vybraných knih i pár
příběhů.
Nám všem se v knihovně moc líbilo a za rok
se již těšíme na další návštěvu.
Jitka Soukupová a Monika Beranová,
učitelky červené třídy MŠ Barevný ostrov

-- Dětem ze školky Barevný ostrov se ve školní knihovně
moc líbilo. --

z města a okolí

Žačky černošické ZUŠ na festivalu Mažif v Praze
2x FOTO: archiv ČKF

-- Adéla Weekes --- Ludmila Bruthansová se studentkami Keplerova a Arcibiskupského gymnázia
a dirigentem Janem Šrámkem. --

Soubor historických nástrojů černošické ZUŠ
vystoupil 5. 4. na festivalu Mažif v Praze v Betlémské kapli. Koncertu se zúčastnily Adéla
Weekes, Ludmila Bruthansová a Eliška Cejnarová společně s dětmi z Keplerova a Arcibiskubského gymnázia a profesionálními hráči staré
hudby. Jak si vedly, vzletně vyjádřila ředitelka
a organizátorka festivalu paní Blanka Vogelová
ve svém poděkování paní ředitelce ZUŠ.
Václav Polívka

Poděkování
Vážená paní ředitelko,
ráda bych poděkovala jménem z.s..MUZIKA JUDAIKA a všech zúčastněných na světové premi-

éře Jaromíra Vogela Inspirenes pro Rabi Lowa,
která proběhla 5. 4. 2017 v rámci festivalu židovské hudby MAŽIF VI. Provozujeme kulturní
program na židovské téma, který upozorňuje na
přínos židovské kultury a jejích hodnot v českém
i mezinárodním kontextu, kde hlavně chceme
naplnit svůj záměr, přiblížit domácímu i zahraničnímu publiku kulturu národa, žijícího i na území
České republiky.
Umělecká škola v Černošicích umožnila vašim žákyním spoluúčast na výše zmíněném
uměleckém díle. Dívky pod perfektním vedením
pana Václava Polívky ve dvou intermezzech celý
projekt svým dětsky bezprostředním uměním
velice zkrášlily a odlehčily. Dodaly celému dílu
půvab, za což byly nejen námi, ale i návštěvníky

koncertu, kteří téměř zaplnili Betlémskou kapli,
odměněny zaslouženým potleskem. Doufáme,
že naše vzájemná spolupráce by mohla i nadále pokračovat. Přejeme si, aby se hudba stala
oním hlasem, připomínajícím z Prahy myšlenky
svobody, tolerance, humanity a přátelství.
Blanka Vogelová,
stat. zástupce a prezidentka
MUZIKA JUDAIKA

Květen
v MC Mraveniště
• 5. 5. - Pusinka je na papání a nosánek
na čmuchání. Očka, aby viděla, ouška
aby slyšela. Vytvoříme si z papíru a bavlnek vlastní podobiznu.
• 12. 5. - Vyrobíme dárečky pro mamky
i babičky. Vyrobíme šperk z tvrdnoucí
hmoty.
• 19. 5. - Ptáček vyletí ven, bude mít šťastný den. Vytvoříme si stromeček se zpívajícími ptáčky.
• 26. 5. - Rybko, rybko, rybičko, vyskoč
z vody maličko. Vyrobíme si z tvrdého
a krepového papíru rybičku.
V měsících květen a červen pro vás připravujeme společné výlety.
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
Za MC Mraveniště Bára Kružel
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Jeden strom
Přednáška psycholožky
Laury Janáčkové
Kdy: 23. 5. v 17.30
Kde: Komunitní škola Jeden strom,
Střední 367
Přednáška se bude věnovat tématu „Partnerské vztahy a komunikace rodičů s dětmi
o sexu“. Přednášející bude známá psycholožka Laura Janáčková, docentka klinické
psychologie Sexuologického ústavu 1.LF
UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut
partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky,
kde se dlouhodobě věnuje onkologickým
pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti
aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou,
problematikou bolesti, lidských vztahů
a sexuálního chování. Publikovala desítky
odborných i populárních článku, je samostatnou autorkou několika knih.
Alena Laláková,
Jeden strom z.ú.

Proběhl zápis do Komunitní
školy Jeden strom
Komunitní škola Jeden strom funguje třetím školním rokem. Za tuto dobu prošla
vývojem od nově vznikajícího projektu po
stabilní Komunitní školu, která si zakládá
na malém počtu dětí ve třídě, individuálním
přístupu, podpoře inkluzivního vzdělávání
i komunitě spolupracujících rodičů.
Na konci března se brány školy otevřely budoucím prvňáčkům, aby si na vlastní
kůži zažili zápis do školy. Čekalo je hraní,
tvoření i setkání s budoucí kmenovou učitelkou. Zájem z řad veřejnosti předčil naše
očekávání, a tak můžeme s radostí oznámit, že budoucí první třída pro školní rok
2017/18 je již zcela obsazena. A aby čas
do 1. září nebyl pro 15 budoucích prvňáčků nekonečný, potkáme se s nimi ještě
do prázdnin 2x na tradičním setkání Škola
před školou, která proběhnou 11. 5. a 14.
6. Na viděnou se budou těšit budoucí kmenová učitelka Míša Mikulenková a asistentka pedagoga Tereza Vaňhátová.
Míša Mikulenková,
Jeden strom z.ú.
FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Zápis do komunitní školy Jeden strom
probíhá trochu jinak, než to znáte. -24

Mateřská škola OTOMÁNEK
Vás zve na „Den otevřených dveří“
Příští školní rok pro nás bude jubilejní, protože bude uzavírat první desítku našeho fungování, ano, v Černošicích provozujeme školku
již desátým rokem! Za těch prvních devět let
se nám podařilo nasbírat hromadu zkušeností, metodického materiálu, ale hlavně s láskou
doprovodit každým dnem spoustu dětí při jejich prvním samostatném kroku do světa.
Od prvního roku činnosti je naše školka
zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Za uplynulých devět let se vyprofilovala jako zařízení, které podporuje všestranný
a harmonický rozvoj dítěte – přesně v duchu
starého řeckého hesla „kalokagathia“ – soulad tělesné a duševní krásy, ale i statečnosti,
odvahy a cti.
Za samozřejmé v naší školce považujeme
individuální přístup k dětem, spolupráci s rodinou, budování pěkných vztahů mezi dětmi,
každodenní přípravu na všechny činnosti,
projektové učení, zařazení jógy, netradiční
výtvarné projekty včetně práce s keramickou hlínou, divadla, výlety… Za mimořádnou

nadstavbu pak zařazení plaveckého výcviku
dvakrát v týdnu, rozvoj asociativního myšlení
prostřednictvím práce s abstraktními symboly
(úzce spolupracujeme s Mensou ČR) a speciální program pro předškoláky, což bude aktuální právě od září 2017, protože předškolní
rok se stává součástí povinné školní docházky. A každý den navrch přidáme i trochu
legrace!
Někdy není jednoduché se v pestré nabídce předškolních zařízení zorientovat. A tak
je určitě na místě před vlastním rozhodnutím
školku navštívit a všechno si pořádně prohlédnout. Atmosféra a prostředí se popsat
nedá a děti samy moc dobře vycítí, kde je jim
dobře a kde se cítí jistě a bezpečně. A tak,
pokud ještě nejste rozhodnuti, přijďte se podívat i k nám, v úterý 16. 5. máme „Den otevřených dveří“! Pokud Vám to nevyjde, přijďte
kdykoliv jindy…
Vladimíra Ottomanská,
ředitelka MŠ Ottománek

Příměstský i týdenní tábor s karate
V letošním školním roce završí náš oddíl Karate
Černošice svou již devátou cvičební sezónu dvěma soustředěními. Příměstské, které je určeno
pro naše menší karatisty, proběhne ve dnech od
pondělí 10. do středy 12. července v černošické
sokolovně. Svá dítka můžete přihlásit jen na dva
či jeden den a jejich předchozí zkušenost s karate není podmínkou. Program je pestrý, cvičíme
karate, sportujeme, hrajeme hry a tvoříme.
Týdenní soustředění, které se uskuteční v termínu od soboty 15. do pátku 21. července, proběhne již tradičně na šumavském Špičáku a bude

zaměřeno na rozvoj a zlepšení dovedností karate
a celkové sportovní a týmové vyžití v krásné horské přírodě.
Stále přijímáme do našeho oddílu nové členy.
Přijďte si karate nezávisle vyzkoušet na některý
z tréninků, které probíhají v pondělí a v pátek
v místních tělocvičnách.
Rádi Vás uvidíme a zodpovíme veškeré Vaše
dotazy!
Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz
www.karatecernosice.cz

z města a okolí
2x FOTO: Tomáš Kratochvíl

-- FunRide je závod pro malé i velké, závodníky i rekreační jezdce. --

Cyklistický závod FunRide už po čtrnácté
Kdy: s obota 13. května
10:00 - 11:00 - REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ PRO KATEGORIE BEJBY AŽ
ŽÁCI
11.00 - 12.00 - REGISTRACE PRO
HLAVNÍ ZÁVOD (JUNIOŘI A DOSPĚLÍ)
Kde: Start a cíl závodu je v ulici Husova
u basketbalového hřiště
Ze závodů FunRide už se stala tradice. Letos
se tak jede už 14. ročník. Ten loňský měl rekordní účast. Celkem ve všech kategoriích
startovalo 132 závodníků. „Mám radost, že
se ze závodu stala již tradiční příležitost pro
sousedy z Černošic i jejich kamarády a rodiny užít si společný den s pohybem, fanděním

a samozřejmě také s dobrým jídlem a pitím,“
říká organizátor závodu Honza Novák.
Zúčastnit se přitom může každý. FunRide je závod pro malé i velké, závodní jezdce
i sváteční výletníky. Někdo si přijede skutečně
zazávodit, jiní zase užít si den s kamarády na
kole a pokochat se okolím Černošic. „A to je
přesně náš cíl, proto se závod jmenuje FunRide. Pro všechny to musí být v první řadě
zábava, zejména pro ty nejmenší závodníky,
kterých přibývá každým rokem,“ vysvětluje
Honza Novák.

balového hřiště. Dětské kategorie závodí na
vzdálenosti od 200 metrů do 1,5 kilometru,
startovat budou postupně od 11.30 hodin. Vyhlášení pak proběhne okolo 13. hodiny.
Hlavní závod juniorů a dospělých se jede na
sedmikilometrovém okruhu v okolí Černošic.
Jedou se tři kola, závod je tedy dlouhý 21km.
Start je ve 13.30 hodin.
A jaké je motto pro letošní rok? „Šlapu, tedy
jsem.“
Více informací, mapu tratě, časový rozpis
závodu a on-line přihlášku naleznete na www.
funride.cz.

Jak to bude probíhat
Start a cíl závodu je v ulici Husova u basket-

Dana Jakešová

Turnaj bratří Kobranovových na čtyři různé způsoby
Zima už letos skončila, alespoň na našem zimním stadionu. Poslední víkendy sezóny patřily již
tradičně turnajům všech dětských věkových kategorií na počest slavných černošických hokejistů
bratří Kobranovových.
Letos se konal již 12. ročník. Naši tygříci a tygřice z první třídy si pozvali týmy ze Zbraslavi, Popovic a Nymburka. Po prvotní porážce s Nymburkem se jim podařilo vyhrát zbylé dva zápasy
a umístit se na druhém místě. Pro naše malé
šelmy to je první turnajové umístění v této sezóně a pohár s medailemi jim udělal velkou radost.

Druhá třída si připravila turnaj pro 8 týmů z blízkého i vzdáleného okolí a mezi zápasy stačili oslavit
osmé narozeniny tygříka Denise.
Třetí třída si zase udělala skoro všechno po
svém, zorganizovali si dva paralelní turnaje,
tak aby si dobře zahrály všechny děti z týmu.
"Kobran" turnaj za podpory šikovných roztleskávaček skoro vyhráli a potěšili nejednoho tygřího
rodiče, dědu nebo tetu, které každoročně zvou.
Čtvrťáci poprvé hráli turnaj na celé hřiště
a s velkými městy jako Rakovník a Benešov to neměli vůbec jednoduché, ale prali se statečně.

-- Toto je 3. třída černošické „tygří rodinky“. Jako vždy děti přišli podpořit
rodiče, sourozenci, babičky a dědové i kamarádi. --

FOTO: Hana Bláhová

Místo ledu plocha pro in-line bruslení
Od května se vrata zimního stadionu opět
otevřou. Tentokrát děti po krátké přestávce naskočí na umělou plochu a budou pokračovat
v trénincích na suchu a ty větší i v in-line hokeji.
Hala je i v tomto období otevřená veřejnosti a je
možné si plochu pronajmout nebo si přijít zahrát
badminton.
Za SK Černošice
Hana Bláhová

Běžci a běžkyně,
už je to tu zas!
Oznamujeme, že letošní již třetí ročník Černošického běhu se bude konat 16. září
v odpoledních hodinách. Srdečně zveme
všechny běžecké příznivce, pomocníky
a podporovatele. Zapište si datum do běžeckých i neběžeckých zápisníků a přijďte
si zaběhat. Více informací najdete na www.
cernosickybeh.cz.
Za organizátory se těší
Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi
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3x FOTO: archiv oddílu gymnastiky

-- Jakub Fara vybojoval zlatou medaili v kategorii muži. --

Věra mezi námi
Tak by si to asi Věra Čáslavská přála. Jak
jinak uctít její památku, než sportem!
Sokol Černošice uspořádal dne 8. dubna na počest naší spoluobčanky a patronky nové sportovní haly Memoriál Věry Čáslavské.
V krásné nové hale, která nese její jméno
a kterou s její houževnatostí a bojovností podporovala, se v gymnastickém dvojboji na kladině a v prostných utkalo šedesát sedm děvčat
a žen, na kruzích a v prostných osmnáct chlapců a mužů. Plně zaplněné hlediště sledovalo se
zatajeným dechem výkony gymnastek a gymnastů z Dobřichovic, Radotína, Libčic, Nižboru,
Vyšehradu, Hlubočep a Černošic. Celý závod
byl naplněn duchem radosti a krásy z pohybu
tak, jak to Věra uměla.
Černošičtí sbírali medaile
Z černošického Sokola se zúčastnilo dvacet

-- V kategorii žákyně III získala Katja Valtonen
třetí místo. --

jedna dívek, dva chlapci a tři muži. V nejsilněji
obsazené kategorii žákyně II se umístila Nela
Havlenová na druhém a Jolanka Farová na čtvrtém místě. V také silně obsazené kategorii žákyně III získala Katja Valtonen třetí místo. Dále pak
ve svých kategoriích byli naši závodníci: Jindřich
Urbanec 3., Lucie Schrötterová 1., Karolína
Blažejová 2., Lucie Trnková 3., Jana Tuháčková
1., Kristýna Pavlovská 3., Jakub Fara 1., Roman
Malíř 2. a Jaroslav Lžičař 3.
Umístění cvičenců však nebylo to nejdůležitější, podstatná byla přátelská atmosféra závodu,
jako by paní Věra Čáslavská byla s námi. To vše
bylo umocněno krásným prostředím haly, kterou
hostující cvičenci a trenéři obdivovali.
Memoriál poctil svou návštěvou i senátor Jiří
Oberfalzer, starosta města Černošic Filip Kořínek a ve svých devadesáti letech bývalý trenér
gymnastiky pan Vladimír Březina.
Děkujeme všem ze Sokola, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu memoriálu, rovněž správcům
haly a technickým službám.
Jaroslav Formánek

Zprávy
ze Sokola
Posezení pod rozkvetlými
lípami
Věrná garda TJ Sokol Černošice zve občany, nejen členy Sokola a seniory ve středu
21. června 2017 v 10 hodin na zahradu
u sokolovny na přátelské posezení. Při malém občerstvení si budeme povídat, vzpomínat a třeba dojde i na nějakou písničku,
zkrátka bude nám spolu dobře.
Za TJ Sokol Černošice zve
Hana Fořtová
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-- V nejsilněji obsazené kategorii žákyně II obsadila druhé místo Nela Havlenová (první zleva). --
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Na „Ledovém trojlístku“ závodilo 240 krasobruslařů
3x FOTO: archiv Kraso Brusle Černošice

-- Vyhlašování výsledků - Agáta Sušická 2. místo, Sofie Beerová 3. místo, Lucie Hlavičková 4. místo --

Ne, opravdu to není žádný apríl. Černošický zimní stadion v sobotu 1. dubna přivítal
skutečně přes 240 krasobruslařů a krasobruslařek. Závodníci přijeli nejen z blízkého
okolí, ale i z měst jako je Cheb, Liberec, Mariánské Lázně, Brno, Poděbrady či Bílina.
Šest rozhodčích schválených českým krasobruslařským svazem tak čekal hotový
maraton. Po celý den rozhodcovali soutěžící v šestnácti věkových a výkonnostních
kategoriích.
Začínalo se svítáním
Před šestou hodinou ranní se na zimní stadion začali sjíždět nejmenší závodníci z přípravkových kategorií, aby se odprezentovali, odlosovali
své startovní pořadí, oblékli do šatečků, rozcvičili se a v sedm hodin nastoupili na rozjížďku na
ledě. Než nejmenší závodníci předvedli své krasobruslařské dovednosti, k prezentaci se hlásili
již další. A tak tomu bylo po celý den.
V odpoledních hodinách bylo možné na ledové ploše vidět i dvojité skoky, kombinované
piruety a zajímavé a náročné krokové sekvence.
Celý závod v devět hodin večer uzavřeli závod-

-- Nejen černošičtí krasobruslaři si užili after party
na ledě. --

níci, kteří se ke krasobruslení dostali mnohem
později, než je u tohoto sportu zvykem – kategorie Adult. Do Černošic se sjelo rekordních 13
závodnic a dokonce 2 závodníci a přes nedětský věk i oni předváděli sekvence skoků, piruety
a užívali si za velkého potlesku své volné jízdy.
Medaile pro domácí
Černošickým závodníkům se na domácí půdě
opravdu dařilo. Sezónu zakončili ziskem dvou
zlatých, dvou stříbrných a dvou bronzových medailí, přičemž ani ostatním závodníků se nevedlo
špatně. Mnoho z nich skončilo jen pár míst pod
bednou nebo v první desítce.
S prázdnou ale neodešel nikdo. Pro všechny
závodníky byly připraveny krásné ceny a malé
upomínkové medaile, které obdrželi během vyhlašování. Vítězové kromě zajímavých cen získali pohár a medaili.
Závěr patřil after party
Po vyhlášení výsledků poslední kategorie,
které proběhlo na ledové ploše, byla pro členy
oddílu a adulty uspořádnaná after party, jež příjemnou atmosférou zakončila celý závodní den.
Nejen děti se v pozdní večerní hodině vyřádily
na ledě a následně dlouho do noci rozjímaly nad
závody s dospělými.
Po celý den u zimního stadionu probíhaly také
Aprílové trhy. Kromě dobrot napečených rodiči
černošických krasobruslařů, bylo možné dát si
kávu u baristy či si pochutnat na palačinkách.
Závodníkům bylo možné koupit květinu a na své
si přišly i děti u stánků s hračkami či minerály.

-- Klárka Dvořáková během závodu
- čáp ve výponu --

Poděkování
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří
nám s náročnou přípravou závodu jakoukoliv formou pomohli. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat Ditě Novákové, Jáje Farové, Petře Hlavičkové, Lucii Sušické a ségrám Beerovým, které se
zasloužily o neuvěřitelně hladký průběh závodu
a bez jejichž plného nasazení od časného rána
do pozdního večera by závody nebylo možné pořádat s tak velikým úspěchem a pozitivním ohlasem. Obrovské díky také patří Honzovi Novákovi, který po celý den zajišťoval obsluhu hudební
techniky, a Věře Smiovské a Martinu Hoškovi,
kteří se stali hlasem závodu a vytvořili spolu výjimečně sehraný tým, který v ranních hodinách
doplnila Edita Třísková. Děkujeme také všem
sponzorům a restauraci Zimní stadion, která se
postarala o vychvalovaný oběd pro rozhodčí.
Anika Koukolová, Daria a Lucie Čihákovi,
Michaela Smiovská
Organizační tým závodu Ledový trojlístek

Listování
farní kronikou
Kdy: čtvrtek 11. května v 18.00
Kde: KS Koruna, Radotín
Zveme Vás na přednášku LISTOVÁNÍ
FARNÍ KRONIKOU u příležitosti výročí 100
let od zřízení samostatné římskokatolické
duchovní správy v Radotíně. Přednáška se
koná ve čtvrtek 11. května v 18 hodin v klubové scéně Kulturního Střediska Koruna
v Praze 16 – Radotíně. Přednáší Hubert
Poul, farní kronikář farností Třebotov a Radotín, člen Černošické letopisecké společnosti. Akci pořádá ŘKF u kostela Sv. Petra a Pavla v Radotíně za laskavé podpory
Městské části Praha 16 - Radotín.
Hubert Poul
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chytlavé pop-rockové melodie přivádějí k dokonalosti nápadité kombinace elektrických kytar s houslemi a pozounem. Vstup 100 Kč.

Program
Jazz Černošice 2017
středa 24. 5.
10.00 / Club Kino - 1. koncert pro školy /
vstup 50 Kč /
Jakub Zomer Trio
11.00 / Club Kino - 2. koncert pro školy /
vstup 50 Kč /
Jakub Zomer Trio
20.00 / Bolleta / vstup zdarma /
Tabasker
20.00 / Pod Lípou / vstup zdarma /
David Dragoun Band
18.00 / IconiQ kafé / vstup zdarma /
Dixie Road Pavela Kopačky
20.00 / Club Kino / vstup 80 Kč /
Mifun - Columbella

čtvrtek 25. 5.
20.00 / Modlitebna Církve bratrské /
Beata Hlavenková
17.00 / Club Kino / vstup 80 Kč /
Chorus Angelus - Sbor ZUŠ Černošice Dech Band ZUŠ Černošice

pátek 26. 5.
16.30 / Centrum Vráž Open Air / vstup
zdarma /
JJ Brass Band - Marching Band
17.30 / Club Kino - ulice Karlštejnská nádraží Černošice tam a zpět Open Air /
vstup zdarma /
JJ Brass Band - Marching Band
19.00 / Club Kino / vstup 250 Kč /
Golden Big Band Prague - Libor Šmoldas
Organ Trio - Miss Mikey May + Organ
Grinders

sobota 27. 5.
10.00 / restaurace Bolleta - Open Air
jazzová snídaně / vstup zdarma /
Elena Sonenshine
20.00 / Club Kino / vstup 250 Kč /
Mike DiRubbo - Peter Lipa - Terne Čhave

neděle 28. 5.
19.00 / Club Kino / vstup v předprodeji
370 Kč, na místě 400 Kč /
Ondřej Havelka and his Melody Makers

sobota 3. 6.
19.00 / Sport Park Berounka - dojazzná /
vstup zdarma
Mr. Loco
28

Program
květen 2017
6. 5. v 20.00
Mad Ride + Hamr - koncert
Přijď si užít rockový večer a oslavit narozeniny
členů Mad Ride ještě skoro neznámé, téměř
černošické kapely, typické svým “zemitým
bigbeatem”. Můžeš se těšit na večer plný
rockové muziky a na drobná překvapení. Narozeninový večírek zahájí strakonická rocková
kapela HAMR s velmi příjemným melodickým
vystoupením.
PS: Přijď včas, víc se dozvíš na: www.facebook.com/madride.cz nebo na: www.bandzone.cz/madride. Vstup 80 Kč.
12. 5. v 18.00
Rockový slunovrat - Warm up Party
V Club Kinu vypukne velkolepá Warm up Party
Rockového Slunovratu. Na oblíbený festival
vás naladí punk rock´n´rolloví Dirty Blondes
z Prahy, kteří sklidili velký úspěch loni na lesní stagi Rockového Slunovratu. Zahraje také
mladý, osobitý písničkář Lumík, jehož originální texty zaručují královskou zábavu. Až
z Ostravy pak dorazí skvělí Easy Steps. Jejich

19. 5. v 16.00, resp. v 20.00 koncert
Hudební pátek na grilu - Long Silence
Zahradní párty v Clubu Kino - volume 1
Grilované speciality od 16 hodin až do půlnoci
- žebra, steaky, plněné pečené brambory Mr.
Potato, hermelín, domácí klobásky od řezníka
Krkovičky, grilovaná zelenina a výborné dipy.
20.00 - hudební specialita - Long Silence
Keep on rockin the free world
Bigbeat jak má být – tak by se dala popsat
hudba seskupení Long Silence, kteří zahrají
nejznámější ale i ty méně známé pecky z bigbeatové historie. Skupina hraje ve složení: Kateřina „Long“ Dlouhá - zpěv, akustická kytara;
Milan „Prase“ Panocha – bicí; Michal Maričák
– baskytara; Cyril Křeček - sólová kytara.
Vše se odehrává na zahrádce Club Kina –
nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř. Vstup
zdarma.
24. – 28. 5.
Jazz Černošice
(podrobný program – viz tato strana)
více na www.jazzcernosice.cz
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Mifun na Jazz festivalu
Kdy: středa 24. května v 18.00
Kde: Club Kino
Dětský sbor Mifun si pro svůj letošní koncert
na festivalu Jazz Černošice vybral klasiku od
Jaroslava Ježka. Osvobozené divadlo V+W
není asi nutné příliš představovat. Vždyť Ježkova hudba k divadelním hrám v některých
případech téměř zlidověla. Tak jen zmíním,
že zazpíváme nejen populární šlágry, ale i nějaké méně známé písně. Program ještě doplní několik světových jazzových hitů, a aby se
vystoupení stmelilo v českém duchu, zazní

s texty našich skvělých básníků, jako je Jiří
Suchý nebo Zdeněk Borovec.
I tento rok sbor Mifun pozval ke spolupráci hosty z řad profesionálních muzikantů
a zpěváků.
Sestava kapely je: Lukáš Janata (klavír),
Martin Adamovský (kytara), Jan Kříž (basa),
Petr Blahut (bicí) a Jakub Šefl (trubka). Sestavu tradičně doplní stále ještě studenti populárního zpěvu Pražské konzervatoře Karolína
Fišerová, Lenka Švestková a Štěpán Piller.
Jiří Polívka, dirigent dětského sboru Mifun

-- Pro letošní vystoupení si Mifun připravil klasiku od Jaroslava Ježka. -FOTO: archiv sboru Mifun (2016)
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Benefiční koncert pro Boženku
FOTO: archiv Beaty Hlavenkové

-- Beata Hlavenková je klavíristka, ale také skladatelka. Je například
spoluautorkou hudby k filmu Rodina je základ státu. --

Kdy: čtvrtek 25. května v 20.00
Kde: m
 odlitebna církve Bratrské, Hradecká ul.
V rámci festivalu Jazz Černošice 2017 se uskuteční jedinečný benefiční
koncert přední české klavíristky a skladatelky Beaty Hlavenkové. Beata totiž již nějakou dobu žije se svou rodinou v Černošicích a po oslovení orga-

nizátory černošického jazzového festivalu sama přišla s myšlenkou výtěžek
z tohoto koncertu věnovat postižené Božence (www.bozenkasma.cz).
Beata patří k nejvyhledávanějším a žánrově svobodným hudebníkům,
ke spolupráci ji přizvali Lenka Dusilová (doposud), Věra Martinová (dvě
alba, turné v roce 2006), Yvonne Sanchez, Vertigo Quintet, Toxique, Triny, Ondřej Konrád, David Dorůžka, Justin Lavash, Karka Šarkozi, Ondřej
Ruml, aj.
Theodoros
Beatino album Theodoros (2013) – sólová klavírní suita o 12 skladbách
– 12 měsících - získalo Cenu Anděl za nejlepší album v kategorii jazz
a blues za rok 2013. Získalo i cenu v kategorii Concept album v rámci
Independent Music Awards v Kanadě. Klavírní Theodoros hrála Beata Hlavenková na koncertech a festivalech jak v ČR tak i zahraničí, např. v Londýně, v irském Corku, Miláně atd. Album také získalo recenze a pozornost
v dalších zemích. A zazní i na koncertě v Černošicích.
Více informací najdete na www.beatahlavenkova.com.
Vstupné na koncert Beaty Hlavenkové činí 200 Kč. Boženku můžete
samozřejmě podpořit i vyššími částkami, neboť celý výtěžek z koncertu jí
bude předán.
Za Jazz Černošice
Michal Strejček

Jarní koncerty
Chorus Angelus
Kdy a kde: č
 tvrtek 25. května v 17.00 (Jazz Fest) v Club Kině
úterý 30. května (ZUŠ Open) u Mokropeské kapličky
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus si na jaro připravil hned několik
vystoupení. V rámci jazzového festivalu zazpívají ve čtvrtek 25. května větší děti z koncertního oddělení a přípravky A pod vedením naší
nové umělecké vedoucí Jany Egemové, spolu s našimi nejmenšími
z Chorálku Černošice. Ti se svou sbormistryní Ludmilou Plzákovou vystoupí také v rámci celorepublikové akce ZUŠ OPEN, a to v úterý 30.
května u Mokropeské kapličky. Vystoupení proběhne v dopoledních
hodinách především pro zdejší školkové děti. Samozřejmě si ale naše
malé zpěváky a zpěvačky můžete přijít poslechnout i vy.
Kde jsme již zpívali
Na začátku dubna větší děti s Chorálkem Dobřichovice vystoupily
na Dobřichovickém zámku na tradičních Jarních trzích, poprvé pod
novým uměleckým vedením. Na léto se už pilně připravujeme na týdenní soustředění, tentokrát jedeme do Jizerských hor.
Simona Kysilková Šnajperková,
předsedkyně spolku
www.facebook.com/sborchorusangelus
FOTO: archiv Chorus Angelus

inzerce
» Vedení daňové evidence a podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby
(zpracování DPH,kontrolního hlášení, komunikace s úřady, zpracování uzávěrek…)

» Vedení mzdové agendy, personálního poradenství

(kvalitní zpracování mezd, přihlášky/odhlášky, komunikace s úřady, pracovní smlouvy, personální a mzdové poradenství, PN, zpracování pracovních úrazů….)

» Zpracování daňového přiznání

-- Na začátku dubna vystoupil sbor v Dobřichovicích. Teď se chystá
na Jazz festival a ZUŠ OPEN. --

Tel. 721258511 --- www.ucetnictvibp.webnode.cz --- ucetnictvibp@seznam.cz
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

květen

1.–21. 5.
5. 5.
6. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
19. 5.
16. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

Toulky krajinou České republiky – výstava fotografií Emanuela Otavského
Náměstí 5. května aneb Padne poslední volná plocha uvnitř Černošic? - Záměry
nového majitele, územní plán a… diskuze o tom všem a o tom, co dál.
Mad Ride + Hamr - koncert
Rockový slunovrat v Clubu Kino - Warm up Party
FunRide - 14. ročník cyklistického závodu, start a cíl v ul. Husova u basketbalového hřiště
Garage Sale – detaily na www.garagesalecernosice.cz
Staročeské máje
Familia Fashion Piknik
Zahradní party – gril, bigbeatový koncert Long Silence
Harfa a housle s Černošickou komorní filharmonií - barokní virtuózní kousky Bacha,
Pescettiho, Vivaldiho a Händela, na harfu hraje Hana Hrachovinová
ZUŠ Černošice představuje absolventy – koncert
Dětský bazar – oblečení, hračky, sportovní potřeby a další
Hravý den s Večerníčkem – pro děti do 9 let, kostýmy vítány
Jazz Černošice: Jakub Zomer Trio – koncert pro školy
Jazz Černošice: Dixie Road Pavla Kopačky
Jazz Černošice: David Dragoun Band
Jazz Černošice: Mifun - Columbella
Jazz Černošice: Tabasker
Jazz Černošice: Chorus Angelus - Sbor ZUŠ Černošice - Dech Band ZUŠ Černošice
Jazz Černošice: Beata Hlavenková
Jazz Černošice: JJ Brass Band – Marching Band (open air)
Jazz Černošice: Golden Big Band Prague - Libor Šmoldas Organ Trio - Miss Mikey
May + Organ Grinders
Jazz Černošice: Elena Sonenshine – open air jazzová snídaně
Jazz Černošice: Mike DiRubbo - Peter Lipa - Terne Čhave
Jarní výprava na Višňovku – zábavné odpoledne pro děti se Sokolem, opékání buřtů
Jazz Černošice: Ondřej Havelka and his Melody Makers
ZUŠ OPEN – podrobný program na straně 22
Zasedání zastupitelstva

Po-pá 14.00-18.00, Mokropeská kaplička
19.30, Klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

Dětský den – jarmark – královský průvod
Jazz Černošice: „dojjazná“ - Mr. Loco – elektro world music

Po celý den, Sportpark Berounka
19.00, Sportpark Berounka

20.00, Club Kino
18.00, Club Kino
od 10.00, Husova ul.
po celých Černošicích
14.00, Masopustní náměstí
15.00, Mokropeský statek Familia
16.00, resp. 20.00, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
17.00, městský sál na Vráži
16.30-19.00, Sokolovna
15.00-18.00, zahrada Sokola
10.00 a 11.00, Club Kino
18.00, IconiQ café (nám. Centra Vráž)
20.00, Pod Lípou
20.00, Club Kino
20.00, Bolleta
17.00, Club Kino
20.00, Modlitebna Církve bratrské, Hradecká ul.
16.30, nám. Centra Vráž
19.00, Club Kino
10.00, restaurace Bolleta
20.00, Club Kino
15.00, na hřišti proti kostelu, Komenského ul.
19.00, Club Kino
po celý den, na několika místech Černošic
19.00, Club Kino

červen
3. 6.
3. 6.

v okolí
květen
Dračí lodě - prezence v 10 h, první start v 11h
Dobřichovický kros půlmaraton + 10 km pro každého + 1 km pro děti (prezence
děti do 10 let v 9:30, start v 10:00; prezence ostatní 10:00, start v 10:45)
6. 5.
Staročeské máje
11. 5.
Listování farní kronikou – přednáší Hubert Poul
13. 5.
Farmářské trhy
13. 5.
Den s Integrovaným záchranným systémem – pro malé i velké
13. 5.
Otevírání biootopu - dětské atrakce, taneční vystoupení, výtvarná dílna a koncerty,
během nichž vystoupí Vilém Čok & Bypass (16.00 hodin), kapela Nolem (17.30 hodin)
a od 19 hodin Old Galaxy D.
13. 5.
Skautská Lukoláda - soutěže o ceny pro děti všech kategorií, spousta disciplín, např.
hlavolamy, trampolína, kreslení, ale hlavně střílení z luku
17. 5.
Koncert - Jan Spálený (z ASPM) trio
19.-28. 5. Výtvarné práce dětí z výtvarné školy Martiny Fojtů
20. 5.
Dobřichovická degustační míle (po celý den a večer) a Corvette Bohemia Rally v 17.30
20. 5.
Staročeské máje
20. 5.
Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár
27. 5.
Farmářské trhy
27. 5.
Velký dětský den
27. 5.
Letní závěrečná slavnost Dobřichovického domku – zájmové kroužky předvedou své
aktivity, uvidíme například divadlo a tanec
27. 5.
Staročeské máje
28. 5.
Staročeské máje
30. 5.
ZUŠ Open
6. 5.
6. 5.

Dobřichovice na Berounce
start u zámku v Dobřichovicích
Hlásná Třebaň
18.00, KS Koruna, Radotín
8.00-12.00, u zámku v Dobřichovicích
9.00-13.00, nám. Osvoboditelů, Radotín
14.00-22.00, Radotín
14.00 -17.00, u skautské klubovny v areálu Sokola
Dobřichovice
19.30, zámek Dobřichovice
zámek Dobřichovice
centrum města a ul. 5. května v Dobřichovicích
náves Zadní Třebaň
areál Říčních lázní, Radotín
8.00-12.00, u zámku Dobřichovice
od 13.30, areál Říčních lázní, Radotín
15.30, DODO, Dobřichovice
náves Lety
náměstí Karlštejn
budova ZUŠ a zámek Dobřichovice

Facebook / Kultura v Černošicích
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Chystá se 13. Garage Sale
a Familia Fashion Piknik
na Mokropeském statku!
Kdy a kde:
Garage Sale - s obota 13. května, po
celých Černošicích
Fashion Piknik – n
 eděle 14. května, Mokropeský statek
V polovině května ožijí Černošice hned dvakrát! Na sobotu 13. května letos připadl 13.
Garage Sale Černošice. Jak už je v našem
městě tradicí, v tento den lidé nabídnou ze
svých domovů, vrat i garáží věci, které jim
doma překáží, nedělají radost, neslouží jim,
nebo jim nějak jinak otravují život. Snadnou
cestou, jak věc poslat do světa někomu, kdo
z ní bude mít užitek nebo radost, je prodat ji
někomu hned v sousedství.
K prodeji se může registrovat každý, kdo má
kde prodávat, případně může využít louky ve
Zvonkové ulici. Tato varianta je primárně určena pro sousedy z bytů nebo přespolní prodejce. Registrace probíhá tradičně na webu www.
garagesalecernosice.cz, kde se také dozvíte
vše potřebné pro prodej i nákup. Najdete tam
také mapu všech prodejů a v neposlední řadě
také tipy na efektivní debordelizaci.
Na 13. května navíc připadla další zajímavá
akce a to piknikový happening www.ferovasnidane.cz, takže pojďme společně sousedsky
férově také posnídat. Připravte k vašemu prodeji něco k snědku a posnídejme lokálně.

Dětský den /
Jarmark /
Královský průvod

Fashion Piknik
Aby toho nebylo málo, rozhodly jsme se
využít vhodné konstelace hvězd, událostí, nápadů a připraveného oblečení, které zbyde po
Garage Sale, a uspořádat hned v neděli 14.
května náš tradiční Fashion Piknik! Tentokrát
ale vyzkoušíme zbrusu nový prostor, který má
obrovské kouzlo. Pojďte s námi začít psát novou kapitolu mokropeského příběhu.
Srdečně vás od 15 hodin zveme na místo,
které by se jednou mohlo stát centrem Mokropes, pojďte s námi nasát atmosféru Mokropeského statku, pořídit si k svátku maminek
něco pěkného na sebe, nebo naopak obohatit šatník někoho jiného kousky, které se u vás
v šatníku znuděně houpou. Prodávat můžete
i dětské oblečení nebo třeba vaši tvorbu. Těšit se můžete na dobroty jako od maminky
v našem piknik baru, bohatou tombolu plnou
kosmetických vychytávek pro krásnější Černošice, přijede Cidre truck a mnoho dalšího.
Sledujte událost na facebooku, kam budeme
přidávat aktuality.
K prodeji na Garage Sale se registrujte na
www.garagesalecernosice.cz/registrace,
k prodeji na Familia Fashion Pikniku na
www.partyaoslavy.cz/piknik.
Bára Nováková a Bára Malá

Harfa a housle s Černošickou komorní
filharmonií v černošickém kostele
Kdy: úterý 16. 5. v 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
rozezní tóny harfy - nástroje používaného přes
5000 let, který je zobrazován v pyramidách starého Egypta i na tabulkách Mezopotámie a zmiňován v celé řadě biblických příběhů. Inspiroval skladatele všech dob, na tomto koncertě
uvede barokní virtuózní brilantní kousky Bacha,
Pescettiho, Vivaldiho a Händela, které tento
královský nástroj dovolí rozeznít v celé jeho jiskřivé nádheře dvěma hbitým rukám s pomocí
neméně hbitých nohou harfistky Hany Hrachovinové, absolventky HAMU v Praze u doc. Jany
Bouškové.
O Haně Hrachovinové
Během studií Hana Hrachovinová absolvovala výměnný pobyt Erasmus na Conservatoire
national supérieur v Paříži ve třídě Isabelle Moretti a mistrovské kurzy v Čechách i v zahraničí
u I. Moretti, I. Perrin, J. Bouškové a K. Englichové. Kromě mnoha českých orchestrů - včetně
České filharmonie a Českého národního symfonického orchestru - spolupracovala například
s německým orchestrem l'Arte del mondo. Jako
sólistka vystoupila s Komorní filharmonií Pardu-

bice, Akademickými komorními sólisty a s dirigenty Leošem Svárovským, Marko Ivanovičem
a Petrem Louženským. Ráda se věnuje soudobé hudbě a v roce 2014 spoluzaložila šestičlennou improvizační skupinu Topos Kolektiv.
V Černošicích vystoupí s houslistou Václavem
Polívkou a Černošickou komorní filharmonií.
Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží 130/90 Kč,
pro žáky a učitele hudebních škol volný vstup.
Děkujeme za podporu městu, ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov.
Václav Polívka
-- Harfistka Hana Hrachovinová -FOTO: archiv H. Hrachovinové

Kdy: 3. června po celý den
Kde: Sportpark Berounka
vedle betonárky
V sobotu 3. června přivítáme v Černošicích opět po roce Královský průvod,
a stejně jako vloni budeme slavit celý
den. Odstartujeme v 9 hodin ráno tradičním jarmarkem. V 10 hodin zahájíme
dětský den se spoustou her a soutěžních
stanovišť. Hlad a žízeň budete moct zahnat u stánků s občerstvením, které pro
Vás připraví místní provozovatelé. To vše
bude součástí historického jarmarku se
spoustou prodejních stánků i dílen. Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítáme velkolepým ceremoniálem. Během dne se
budeme bavit vystoupeními dětí z místních školek, různých souborů, šermířů,
hudebníků a dalších. Celou slavnost
zakončíme ve spolupráci s organizátory Jazzového festivalu Jazz Černošice.
Ano, v rámci tzv. dojazzné od 19.00 vystoupí nadupaná electro world music formace Mr. Loco.
Zapojte se do programu
Loňský ročník se moc povedl a účast
byla vysoká, jen soutěžními stanovišti
prošlo za dopoledne přes 150 dětí! I letos Vám nabízíme prostor na pódiu, realizaci soutěžního stanoviště pro děti, popř.
prodejní stánek na jarmarku. Zveme tedy
všechny spolky, kluby, jednotlivce, kdo
máte zájem a chuť se zapojit, tady jsou
možnosti:
- program na pódiu (hudební a taneční
spolky, divadlo aj.);
- soutěžní stanoviště v rámci dětského
dne (sportovní spolky, rybáři, hasiči,
skauti atd.);
- dílny/workshopy (výtvarné/umělecké
spolky);
- jarmark (komukoliv, kdo by chtěl prodávat/prezentovat své výrobky, od
medu po náušnice, nabízíme zapůjčení
stánku);
- v neposlední řadě je možné připojit se
k průvodu (nabízíme možnost zajistit
půjčení historických kostýmů).
Pro více informací o účasti na pódiu kontaktujte prosím Pavla Blaženína
(email: pavel.blazenin@mestocernosice.
cz, tel.: 602 200 817).
Pro více informací o soutěžních stanovištích kontaktujte prosím Barboru Malou
(email: mgr.barboramala@gmail.com).
Pavel Blaženín
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Výstava Toulky krajinou
České republiky
Kdy: od 1. do 21. 5. 2017
Kde: galerie Mokropeská kaplička
Autor výstavy - Emanuel Otavský (1941) - je bývalý pracovník geologického průzkumu, středoškolského vzdělání, s celoživotním zájmem o turistiku a pobyt v přírodě, včetně amatérského fotografování přírody a krajiny.
Výstava představuje výběr fotografií z většinou jednodenních výprav za
krásami přírody Čech, Moravy a Slezska za posledních několik let. Díky
doprovodným textům mají fotografie pro návštěvníky svoji hodnotu informativní, někdy texty upozorňují i na zajímavosti geologického charakteru.
Jinak je výstava míněna jako oslava harmonických tvarů a harmonické
barevnosti naší krajiny, od velkých scenerií až po detaily. Rozsah výstavy
představuje zhruba 370 fotografií formátu povětšinou 15 x 23 cm.
Galerie bude otevřena ve dnech pracovního volna v době od 14 do 18
hodin, mimo této doby na požádání na telefonu 733205444 (paní Lada
Sklenářová).
Emanuel Otavský a Pavel Blaženín

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDERSON, Alison: Letní host – historický
román, Anton Pavlovič Čechov a nevidomá lékařka Zina...Příběh o lásce, síle fantazie a ztraceném rukopisu;
AYOTTE, Martine: Oběť – skutečný příběh,
zpověď o dvaceti letech násilí a zneužívání;
BLASI, Marlena de: Večery v Umbrii – kniha
je určena všem, kdo mají rádi Itálii a všechno
italské. Je vyvrcholením autorčiných dvaceti let
strávených v Itálii, kde žije, cestuje, vaří a pije,
a samozřejmě obsahuje recepty těch nejlákavějších umbrijských pokrmů;
BRODERICK, Damien: Hra na Bohy
– fantasy;
BRYNDZA, Robert: Noční lov – napínavá
kniha současného britského autora, žijícího na
Slovensku;
HAN, Kang: Vegetariánka – jihokorejská autorka získala za román roku 2016 ocenění Man
Booker International. Hrdinka knihy přestane
jíst maso, svým neoblomným postojem se vzepře svému muži i rodině a představuje pro okolí
ohromný šok;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Okénko do
snů – román pro ženy;
KEPLER, Lars: Lovec králíků – švédský napínavý kriminální román;
MICHIE, David: Pes Jejího veličenstva
a jeho mise – australský román. Štěně corgiho, kterého se jeho bezohlední chovatelé
chtějí kvůli převislému uchu nemilosrdně zbavit, zachrání britská královna, a tak se malý corgi ocitne na zámku ve Windsoru;
MIKISEK, Lubomír: Za obzorem jiný svět –
po ztrátě zaměstnání a úmrtí manželky přijde
hrdina románu Robert o většinu svého majetku. Záchranu hledá v herních automatech, o to
víc padá ke dnu. Vzápětí nato přichází o byt
a stává se bezdomovcem;
MOORJANI, Anita: Co když je to nebe? - návod na to, jak se zbavit omezujících přesvědčení a začít opravdu žít;
SCHEUNEMANNOVÁ, Frauke: Z pohledu
jezevčíka – humorný román;
ŠINDELKA, Marek: Únava materiálu – osu32

dy dvou uprchlíků;
TEEGEOVÁ, Jennifer: Můj dědeček by mě
popravil – příběh ženy, která odhalila rodinné
tajemství. Je vnučkou Amona Götha, nacistického „řezníka“ ze Schindlerova seznamu;
VERHULST, Dimitri: Opozdilec – v posledním zoufalém pokusu, jak mít konečně pokoj
od vlastní manželky, se hlavní postava knihy
rozhodne, že bude předstírat Alzheimerovu
chorobu. S precizností sobě vlastní nastuduje
projevy této nemoci a dokáže je předstírat tak
dokonale, že skončí v zařízení pro dementní
pacienty, pryč od všeho, co mu pilo krev. Ale
za jakou cenu?;
WALLS, Jeannette: Skleněný zámek – životopisný příběh čtyř dětí, které vyrůstají v nekonformní rodině v USA 60. let – otec, pokud je
střízlivý, učí děti fyziku, geologii, ale hlavně umí
skvěle vyprávět neuvěřitelné příběhy a podněcuje jejich fantazii. Matka, umělkyně, která namísto toho, aby 15 minut svého času obětovala
přípravě jídla, raději jde namalovat obraz. Proto
se musí děti protloukat životem samy.
Naučná literatura:
BOUDNÍK, Jiří: Čeští muži bez hranic - dvanáct statečných českých mužů, kteří realizovali
své sny. Neptali se nikoho na povolení, tušili,
že osud mají ve svých rukách, že bez tvrdé práce jim nikdo nic nedá a že odvážnému štestí
přeje. Vysnili si své životy a následně je naplnili. Kniha je o sdílení trvalých lidských hodnot,
které inspirují a dodávají energii;
MÁRA, Jiří: Na vozíku na rovníku - cestopisné vyprávění cestovatele a zároveň otce chlapce upoutaného na invalidní vozík o rodinné expedici po Karibiku a Jižní Americe;
MÁRA, Jiří: Nový Zéland návrat k protinožcům - cestopis o objevování krás Nového
Zélandu;
MÁRA, Jiří: Tajuplná Afrika - dobrodružné
cestování po státech Afriky;
SULLIVAN, Rosemary: Stalinova dcera: výjimečný a bouřlivý život Světlany Allilujevové - životopisný román;
SUROSZ, Mariusz: Ach, ty Češky! - české

ženy, česká historie a současnost očima významného polského žurnalisty;
ŠTOS, Oldřich: Hledáme dno světa - neznámé jeskyně, hluboké propasti a obrovité říční
systémy jsou posledními bílými místy na mapách světa. Kniha je o nezměrné vůli a touze
prozkoumat dosud neobjevené.
Pro děti a mládež:
BECKER, Tom: Temná strana - fantasy;
BURNIE, David: Stroje, které změnily náš
život - stručné informace o strojích, se kterými
se běžně setkáváme;
ČERNÍK, Michal: Slovo, slovíčko, otevři se
maličko - kniha seznamuje děti s různými významy slov, slovními spojeními a rčeními;
DAVIS, James: Garfield je výlupek
- komiks;
KONČINSKÝ, Tomáš a KLÁROVÁ, Barbora:
Překlep a Škraloup - vtipné vyprávění o skřítcích, kteří mají na starosti ničení a stárnutí věcí
v lidském světě. Pro děti kolem 10 let;
KÚS, Evžen: Mláďata v ZOO - encyklopedie;
LOMOVÁ, Lucie: Anča a Pepík 3 - komiks;
SUTEJEV, Vladimír: Pohádky se zvířátky;
ZAVŘEL, Štěpán: Zachráněný dědeček pohádkový příběh pro nejmenší.
Nová periodika v knihovně:
Flóra - měsíčník pro ty, kteří chtějí mít zahradu
ještě hezčí;
Moderní byt, Můj dům - vše o bydlení;
Lokomotiva Tomáš - časopis pro děti.

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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Výtvarná soutěž v knihovně
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
děti na téma: Jezdíme, létáme, plujeme. Obrázky jakýchkoliv dopravních prostředků přineste do konce května do knihovny. Nezapomeňte obrázek opatřit jménem, adresou a věkem. Tři autory
nejlepších výtvorů odměníme knihou. Všechny obrázky vystavíme
v prostorách knihovny.
Irena Šilhánková,
knihovnice

Leťánek zve
na aroma workshopy a jógu
Leťánek na květen připravil interaktivní setkání na téma „Spory mezi dětmi
– věčné téma nejen na dětských hřištích“. To se uskuteční pod vedením
zkušené lektorky Moniky Němcové 18. 5. v TJ Sokol Řevnice.
Dále zveme na dva workshopy: 25. 5. na workshop „Esenciální oleje
– AROMA LADY“, kde si můžete vytvořit olej přímo Vám na míru, a 27. 5.
na workshop „S lehkou a čistou hlavou“ se známou cvičitelkou jógy Lucií
Königovou.
Bližší informace o všech našich akcích najdete na www.letanek.cz.
Za RC Leťánek
Jitka Nosková

inzerce
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory přijme
UČITELKY 1. STUPNĚ

- požadavky: o
 dpovídající vzdělání dle zákona
komunikativnost, kreativita, přátelské a kolegiální jednání,
týmový duch, spolehlivost a zodpovědnost
- plný i částečný úvazek
kontakt: r editelna@skolavsenory.cz
- nástup: k září 2017
604 236 661

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu.
Tel.: 773 484 056
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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

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

TAXI OKTÁVKA KOMBI
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
PŘI JÍZDĚ TAM A ZPĚT 16 Kč/km.
Dodávka odvezu - přivezu
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