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ROZPOČET 2018 – DOKONČENÍ VELKÝCH INVESTIC
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018. Připravit jej bylo
tentokrát dost náročné. V poslední době nám rostly náklady
rychleji než příjmy - například jen vládou nařízený růst tarifů
o 10 % pro nás znamená asi 9 mil. Kč navíc (s pražským pracovištěm máme téměř 250 zaměstnanců).
Rok 2018 bude výjimečný na straně investic. V běžném rozpočtu by se na
ně našlo jen cca 5 milionů, ale přidáváme k nim všechny úspory z posledních pěti let (včetně peněz, které byly v rozpočtu už na rok 2017, ale kvůli
pozdějšímu zahájení staveb se nepoužily), a ještě 15 milionový bankovní
úvěr. Proinvestovat bychom měli zhruba 120 milionů korun vlastních prostředků a k tomu další z dotací.
Sešlo se nám šest velkých projektů - dokončení nové radnice s poštou,
knihovnou a policií (příští rok 42 mil. Kč, vše z vlastních peněz), nová ma-

teřská školka (s evropskou dotací), přístavba pěti učeben základní školy
(se státní dotací), sportovní a volnočasový areál u školy (z vlastních peněz),
dokončení rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy (za
vlastní) a rekultivace skládky (s evropskou dotací).
Dokončením těchto staveb skončí mimořádné období, kdy Černošice
během asi šesti let dohonily své zpoždění a neřešené problémy a dobudovaly za masivních investic svoji infrastrukturu. Povedlo se to díky vysoké úspěšnosti v získávání dotací, díky bankovním úvěrům, díky vyšším
daňovým příjmům od státu po změně zákona o rozpočtovém určení daní,
díky zvýšené místní dani z nemovitosti a díky úspornému řízení provozního
rozpočtu. V dalších letech se již bude investovat méně. Větší prioritou se
stane splacení úvěrů, tím spíš, že končí období nízkých úroků...
Filip Kořínek
pokračování na str. 4

Rekonstrukce „domečku“ u ZUŠ - vizualizace

Rekonstrukce „domečku“ u ZUŠ - situace
FOTO: archiv MěÚ Černošice

Autor projektu: Studio A91

Vyhlášení grantového programu pro rok 2018
Město Černošice vyhlásilo GRANTOVÝ PROGRAM na rok 2018: pro práci
s mládeží, kulturu a sociální oblast. Žádosti je možné podávat do 9. února
2018. Podrobné informace a formuláře naleznete na www.mestocernosice.cz v sekci „Granty“.
Novinkou pro letošní rok je právo příjemce grantu na různé možnosti
zajištění propagace podpořených činností či projektů, a zároveň povinnost

zpětného doložení fotodokumentace. Podmínky pro získání grantu zůstávají stejné jako v předchozím roce.
Zároveň upozorňujeme spolky, jejichž činnost nebo projekty byly z tohoto programu podpořeny v roce 2017, že nejzazší termín pro odevzdání
vyúčtování je 30. ledna 2018.
Lenka Kalousková, předsedkyně Grantového výboru

Přejeme Vám všechno nejlepší do nového roku
PF 2018

z radnice

Jednou větou...
• Zakázku na přístavbu školy vyhrála firma
Chládek & Tintěra s cenou 32,5 mil. Kč, což
znamená úsporu 9 % proti předpokládané
ceně dle projektového rozpočtu; 70 % nákladů pokryje státní dotace a stavba má trvat
max. 15 měsíců – tj. dokončení na jaře 2019.
• Výběrové řízení na stavbu MŠ Husova vyhrála firma CL-EVANS s.r.o. z České Lípy s nabídkovou cenou 43,4 mil. Kč + DPH, což je 6 %
pod projektovým rozpočtem; krize skončila,
ceny šly nahoru, navíc stavba má být hotova
do 12 měsíců.
• Pod školou se rozeběhla stavba sportovního a volnočasového areálu, v podání firmy
PORR, která nedávno dokončila podobný moderní sportovní areál v Říčanech.
• Na vyhlídce u Višňovky (nad Radotínskou
ulicí) jsme instalovali lavičku.
• Stavební úřad ORP Černošice bude z rozhodnutí MMR odpovědný za projednání projektu třetí přistávací dráhy ruzyňského letiště
– lze očekávat, že to pro nás bude časově
a kapacitně dost náročné řízení.
• Posledních cca 50 tis. Kč ze sbírky na stavbu a vybavení haly bylo po schválení radou
města použito na nákup gymnastického vybavení – sady s nafukovací žíněnkou Airtrack
v celkové ceně 120.999 Kč. Sbírka se po
tomto dočerpání oficiálně uzavře. Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří celý projekt
haly jakkoliv podpořili – její velké využití jak
školou, tak sportovními oddíly i veřejností nás
všechny těší a je důkazem, že se nám společně povedla moc dobrá věc.
COWORKING – SDÍLENÝ PRACOVNÍ
PROSTOR NA NOVÉ RADNICI?
Pomozte nám, pomůžeme i my Vám. Hodil by se Vám sdílený kancelářský prostor
s počítači, internetem, tiskárnou, možností
rezervace jednací místnosti? Často nebo
jen někdy? Co by tam nemělo chybět?
V podkroví nové městské radnice tohle
máme v plánu. Jen nevíme, jak přesně by
to vyhovovalo Vám.
Buďte s námi při zrodu prvního „coworkingu“ v Černošicích a řekněte nám své
potřeby a názory v diskuzi pod příspěvkem
na Facebooku (www.facebook.com/mestocernosice) nebo mi je pošlete emailem.
Děkujeme! Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz

• Rada zadala firmě Šetelík & Oliva za 288
tis. Kč zpracování projektové dokumentace
na čtyři opatření pro zlepšení ochrany před
přívalovými dešti – retenční nádrž nad ulicí Na
Poustkách, retenční nádrž nad ulicí V Habřinách, vsakovací jímky u mokropeského nádraží a nová dešťová kanalizace v Jasmínové ulici.
Další dva záměry – vytvoření suchého poldru
v lese nad Libušinou ulicí a dalšího retenčního
prvku na konci Husovy ulice jsou zatím ve fázi
dalšího posuzování a projednávání.
Častých zpoždění vlaků se ani s novým jízdním řádem nezbavíme
Je řada důvodů se obávat, že zpoždění
vlaků na naší trati bude nyní ještě častější
než doposud. Kvůli mostku v Chuchli, který byl poškozen při nedávné opravě trati,
zde vlaky jezdí pomaleji a nabírají malé
zpoždění, které bylo nyní již zapracováno
do jízdního řádu. Jenže tím se čas na obrátku v Berouně zkrátil z již tak krátkých 8
minut na pouhých 6, což je prý na hranici proveditelnosti. Na celé trati pak mají
přednost rychlíky. S novým jízdním řádem
byly přidány expresy z Plzně. A protože
na celém úseku Dobřichovice - Radotín
není možnost předjetí, mohou vznikat ještě větší komplikace a zpoždění, když jen
mírně zpožděný vlak v Řevnicích nebo
Dobřichovicích bude muset počkat a pustit před sebe vlak s vyšší prioritou. Pokračuje nasazení problematických starších
patrových vlaků tažených lokomotivou,
dráhy jiné už nemají – zpoždění nabírají
nejen kvůli technickému stavu, ale i kvůli
pomalejšímu nástupu a výstupu cestujících u těchto souprav.
Celkově cestujících přibývá a dráhy se dostávají na samou hranici svých možností
– chybí jim koleje i soupravy. Situaci komplikuje neustále odkládaná modernizace,
což se pak projevuje ve stavu a spolehlivosti trati. Kromě toho nás ovlivňují problémy a výluky na navazujících tratích,
ať už na území Prahy (Vršovice, Hlavní
nádraží aj.) nebo třeba stavební činnost
na významných uzlech v Berouně a Plzni.
Tolik výtah z mé nedávné komunikace se
zástupcem ROPIDu. Nic veselého.
• Pražský magistrát v reakci na tragický pád
pražské lávky v Troji preventivně uzavřel černošickou lávku. Během týdne proběhla odborná
prohlídka a projektantem doporučené doplnění dodatečných vzpěr na obou březích a lávka

byla opět uvedena do plného provozu. Fakticky lidé používali lávku na vlastní nebezpečí po
celou dobu – není k ní totiž reálná alternativa,
přes Zbraslav je to 15 km. Na jaře má proběhnout větší oprava celé konstrukce (na tu dobu
bude vedle lávky náhradní pontonový most).
Po opravě by měla vydržet funkční a bezpečná až do stavby nové lávky, kterou magistrát
prohlásil za svoji prioritu.
Všechno nejlepší do nového roku!
FOTO: Petr Kubín

Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

Zveme vás na veřejné setkání
se starostou a místostarostou, které
se uskuteční ve středu 31. ledna
od 19 hodin v městském sále
na Vráži.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu
10. ledna od 19.00
v Club Kině.
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ROZPOČET 2018 – DOKONČENÍ VELKÝCH INVESTIC
Seznam plánovaných stavebních investic v roce 2018 (včet- předpokládaná výše dotace
podíl města
uhrazeno
ve schváleném
plánováno
ně investic jen zahájených v r. 2017 a investic s dokončením cena celkem
k dotaci
v roce 2017
rozpočtu pro v rozpočtu pro
až v roce 2019)
rok 2018
rok 2019
I. již uskutečnáná výběrová řízení
vysoutěžené
částky
Revitalizace skládky U Dubu
41 700 000 Kč 35 500 000 Kč 6 200 000 Kč
- Kč 7 000 000 Kč
ZŠ - Atletický ovál
25 000 000 Kč
- Kč
- Kč
- Kč 23 000 000 Kč 2 000 000 Kč
MŠ - Výstavba mateřské školy Husova ul. - dotace MŠMT
59 900 000 Kč 43 900 000 Kč 16 000 000 Kč
- Kč 12 000 000 Kč 4 000 000 Kč
ZUŠ - Domeček
5 500 000 Kč
- Kč
- Kč 1 000 000 Kč 5 500 000 Kč
Přestavba vily Tišnovských na úřad
50 000 000 Kč
- Kč
- Kč 5 000 000 Kč 42 000 000 Kč 3 000 000 Kč
ZŠ - Přístavba budovy "B"
35 635 476 Kč 24 571 000 Kč 11 064 476 Kč
- Kč 2 000 000 Kč 9 000 000 Kč
Dešťová kanalizace v ul. Vrážská
2 700 000 Kč
- Kč
- Kč
- Kč 2 700 000 Kč
Přeložka kanalizace Pod školou
1 369 902 Kč
- Kč
- Kč
- Kč 1 369 905 Kč
Zábradlí u jezu
865 000 Kč
- Kč
- Kč
505 Kč
360 000 Kč
II. dosud nebylo vypsáno výběrové řízení
předpokládaná
výše
Výstavba chodníků (např. v ul. Říční, části Vrážské, Táborská, Pod
1 760 000 Kč
1 760 000 Kč
Višňovkou)
Schody Poštovní - V Horce
500 000 Kč
500 000 Kč
Odpočívadlo nad řekou v ulici Na Skále
800 000 Kč
800 000 Kč
Rekonstrukce zpevněné plochy u SDH
800 000 Kč
800 000 Kč
Dešťová kanalizace Pod Višňovkou
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Bezpečnostní úpravy komunikací
800 000 Kč
800 000 Kč
Zadržovací nádrže, poldry, opatření pro zadržování vody v krajině
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
ZŠ - Předokenní rolety v budově "A"
600 000 Kč
600 000 Kč
ZŠ - Bezbariérové řešení (plošiny v budovách A a C) - v případě
800 000 Kč
800 000 Kč
získání dotace
Výstavba nových veřejných osvětlení ve městě
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
předpoklad celkem
- v ul. Střední III. etapa (Gogolova - Čajkovského), v ul. Gogolova,
v ul. Vrážská (Klatovská - V Rybníčkách), ul. Vrážská (Poštovní-Karlštejnská), v ul. Karlštejnská (Riegrova-Fügnerova), v ul. Karlštejnská (Fügnerova - V Dolích), v ul. Fügnerova + parkoviště u vily,
v ul. V mýtě, v ul. V Dolích, v ul. V Kosině a úpravy při akcích ČEZu
SOUČET vlastních prostředků města na stavební investice
235 730 378 Kč 103 971 000 Kč
108 989 905 Kč
v roce 2018
Vysvětlivka:
V roce 2018 poběží stavební investice, jejichž celková hodnota je zhruba 235 mil. Kč, včetně nákladů, které byly již uhrazeny v roce 2017, a výdajů, které nastanou až v roce
2019. Z této celkové ceny pokrývají 104 mil. Kč dotace a zbytek hradí město - z toho 109 mil. Kč v roce 2018.

Další podklady k těmto projektům jsou k dispozici na webu města v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry
(a současně v sekci Projekty v realizaci).

Radnice - situace

Radnice - vizualizace
FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín
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Autor projektu: J+W and Associates, s.r.o.

FOTO: Petr Kubín

z radnice
Stavební úprava a přístavba ZŠ v Černošicích
FOTO: archiv MěÚ Černošice

Autor projektu: Studio A91
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Mateřská škola v Husově ulici
Autor projektu: projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.)
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Sportovní areál u ZŠ Černošice

Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice

Sportovní areál u ZŠ - situace

FOTO: archiv MěÚ Černošice
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Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin, a v sobotu
13. ledna od 8 hodin do 14 hodin.
Případné druhé kolo prezidentské volby se
uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna.
Veškeré instrukce k hlasování jsou uvedeny
v obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou
doručeny nejpozději do 9. ledna.
Na adrese https://www.gobec.cz/cernosice
je v mapovém systému Gobec možno zobrazit
obecní vrstvy Volební okrsky a Volební místnosti
znázorňující současné rozdělení volebních okrsků a sídla volebních místností.
Ve volbě prezidenta republiky je možné na
žádost volit na voličský průkaz, na který lze

hlasovat v jiném volebním okrsku. Bližší informace a vydávání voličských průkazů Vám budou poskytnuty na tel. č. 221 982 526 nebo
osobně v kanceláři č. 2, MěÚ Riegrova 1209,
Černošice.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá
platný občanský průkaz, je možné si na odboru
občansko správních a dopravně správních činností MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno
po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na
1 měsíc.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat městský úřad (případně ve
dnech voleb okrskovou volební komisi) o to,

abyste mohli hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Budou k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo tel. 221
982 530, 607 015 369.
Odkazy a další informace naleznete na městských webových stránkách www.mestocernosice.cz v sekci městský úřad a záložce Volba
prezidenta republiky.
Lenka Jochová,
úsek krizového řízení a kontroly

-- znázornění vrstvy Volební okrsky a Volební místnosti v mapovém systému Gobec (https://www.gobec.cz/cernosice) --
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Vandalství nás stojí tisíce
Vandalové posilnění alkoholem, ale i neposedná mládež způsobí každý rok škody za
několik tisíc korun.
Pachatelé, kterým patrně dodal sílu alkohol, nebo mladiství trénující na silvestra
v odpalování dělobuchů, rozbíjeli především
odpadkové koše. Těch bylo letos zcela zničeno nebo poškozeno celkem patnáct!
Naposledy byly tři zlikvidovány úplně
v týdnu od 4. do 6. 12. 2017 (roh Pardubická x Mostecká, Táborská x Chebská a Kladenská x Chebská) vhozením dělobuchu
(asi je to děsná legrace). Jejich výměna již
proběhla, další jsou poškozené – většinou
počmárané.
Vedle košů si však vandalové zkoušeli
svou sílu také na dopravních značkách a lavičkách, nemalé problémy nám dělají i tzv.
graffiti. Jenom barva na počmáranou trafostanici stála 1.400 korun.
Nad množstvím škod opravdu zůstává
rozum stát. Na projevy vandalismu upozorňujeme městskou policii, ale navzdory jejich
snaze a veškeré prevenci se škody stále
zvyšují. Odstranění škod stojí město přes
20 tisíc korun (práci městských zaměstnanců nepočítám), které jsme mohli využít jinde
a smysluplněji.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických služeb

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Na 18. května plánujeme další vítání občánků.
Proběhne od 16 hodin, opět v městském sále
na Vráži. Přihlásit se můžete již nyní na e-mailu:
eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu: 221 982 526.
Eva Řehořová,
matrikářka
FOTO: B. Malá

-- Na začátku listopadu přivítal starosta
18 nových občánků. --

Důležitá telefonní čísla
-- Neznámí vandalové se před vánocemi
bavili tím, že odpalovali petardami odpadkové koše. --

Poslanci ze sousední zahrady
Helena Langšádlová (TOP 09) a Přemysl Mališ
(Hnutí ANO), čerstvě zvolení poslanci a zároveň obyvatelé Černošic, se sešli v pondělí 11.
prosince v klubu Ferenc Futurista při moderované veřejné diskuzi. Rozhovor na téma „Co si
slibujete od nastávajícího volebního období?“
nebo „Jakým tématům dáváte jako poslanci
přednost?“ s nimi vedla bývalá místostarostka
Černošic Daniela Göttelová.
Langšádlová a Mališ mimo jiné nastínili vlastní
představy o své práci v novém volebním období,
dále se probíraly odlišnosti v programech TOP
09 a ANO, a v neposlední řadě mluvili o tom,
jaký přínos může mít jejich práce v Poslanecké

Vítání občánků

sněmovně Parlamentu ČR pro Černošice. Že
budou dva z celkového počtu 200 poslanců
z jednoho města, navíc z „pouze“ sedmitisícového města, je jistě výjimečné. Černošice tak
budou v Poslanecké sněmovně reprezentovány
hned ve dvou barvách - zatímco celostátně vyhrálo volby Hnutí ANO, v Černošicích zabodovala strana TOP 09.
Helena Langšádlová v období let 1998–2006
vykonávala funkci starostky Černošic, v letech
2006–2010 zde působila ve funkci místostarostky a do listopadu 2011 pracovala jako zastupitelka města. V letech 2000–2008 a v letech
2012–2013 byla krajskou zastupitelkou. Od

112 Tísňová volání - centrální číslo
158 Policie
155 Záchranná služba
150 Hasiči - centrální číslo
156 Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy
roku 2004 do roku 2010 působila jako členka
Výboru regionů EU. Poslankyní Parlamentu ČR
je od roku 2010.
Přemysl Mališ je od roku 2014 zastupitelem
Černošic, od roku 2016 zastupitelem Středočeského kraje a od října 2017 poslancem PČR.
Daniela Göttelová

2x FOTO: Petr Kubín

-- Helena Langšádlová (vlevo), Daniela Göttelová (uprostřed) a Přemysl Mališ --
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Možnosti dopravy po Černošicích pro seniory a držitele průkazu
ZTP/P a ZTP
Kromě pravidelných autobusových linek Pražské integrované dopravy lze
využít Seniorbus. Jezdí vždy v pondělí v 9:30 od Penny Marketu na
Masopustní náměstí. Další jízda od Penny Marketu vyjíždí v 11:00 a dále
jede po trase Zastávka u Kostela (11:10), ul. V Horce (11:20), Centrum
Vráž (11:30).
• Tato linka je určena pro hendikepované a seniory
• Jednosměrné jízdné stojí 20 Kč (cena dotovaná městem)
•	Je možné vystupovat na znamení v průběhu trasy (v oblasti Horky je
možné i nastupovat)

• Maximální kapacita vozidla je 8 osob
• Trasu lze dohodnout dle domluvy a přizpůsobit požadavkům občanů
• Kontakt na řidiče autobusu, pana Augustýna: 606686200
Tuto službu zajišťuje město Černošice ve spolupráci s firmou Handicap
Transport.
Jízdní řád a podmínky najdete na webu města (Město Černošice/Doprava/Seniorbus).
Jitka Drahokoupilová

Seniorbus
okružní linka - město Černošice		
			
Zastávka

odjezd

Masopustní náměstí
Centrum Vráž
Penny Market
U kostela
ul. V Horce
Penny market

9:30

Penny market (l. jízda)
Masopustní náměstí
Penny market (ll. jízda)
U kostela
ul. V Horce
Centrum Vráž

10:30
10:50
11:00

přibližný čas
příjezdu
cca 9:35
cca 9:40
cca 9:50
cca 9:55
cca 10:00

cca 11:10
cca 11:20
cca 11:30

Pevně dané časy jsou vyznačeny červeně, ostatní časy jsou
pouze orientační.

Personální inzerát

Přísedící u okresního
soudu
Okresní soud pro Prahu - západ hledá zájemce, kteří by vykonávali funkci přísedících
a podíleli by se na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu 1. stupně
v trestních a pracovních věcech.
Kritériem pro vykonávání funkce přísedícího je dosažení věku 30 let a trestní
bezúhonnost.
Přísedícím se při účasti na jednání poskytuje
paušální náhrada, stravné a náklady na jízdné v plné výši.
Více informací o podmínkách Okresního soudu Praha – západ poskytne personální úsek
Okresního soudu pro Prahu – západ, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 19.
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Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 10. platové;
po zkušební době přiznání osobního
příplatku
•	zaměstnanecké benefity, např.
mobilní telefon, flexibilní začátek/
konec pracovní doby, dovolená 5
týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny
zdravotního volno/sickdays, možnost
občasné práce z domova, atd.
• místo výkonu práce Černošice
• možnost práce na kratší úvazek
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody

Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria:
• vysokoškolské vzdělání
•	vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní
plánování výhodou
•	vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro
autorizaci v oboru územní plánování výhodou
•	vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou
•	zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně
autorizace v oboru výhodou
•	orientace v problematice územního plánování výhodou
•	praxe při výkonu územně plánovací činnosti, ve státní správě
nebo samosprávě výhodou
•	komunikační a vyjednávací schopnosti
•	flexibilita při řešení pracovních úkolů
•	spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru územního plánování.
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
329, Bc. Ivana Navrátilová – personální úsek - Ivana.navratilova@mestocernosice.cz.

z radnice
Muže z rokle vyprostili hasiči

Zprávy
z městské policie
Potyčka před barem
Sedmičky
Dne 5. 12. 2017 v 15.46 hodin požádala
Policie ČR Řevnice o prověření oznámení,
že před barem Sedmičky v ul. Karlštejnská
v Černošicích dochází k napadání osob mužem. Na místo se dostavila hlídka Městské
policie Černošice, která na místě zjistila poškozené a útočníka. Poškození shodně uváděli, že útočník je hrubě napadal a zároveň na
ně plival. V tomto jednání útočící muž pokračoval i za přítomnosti strážníků.
Dle poškozených k celé události došlo
tak, že uvedený pan H. měl rozepři se svou
přítelkyní. Poté procházel kolem poškozených, které začal bezdůvodně napadat a plivat na ně. Toto tvrzení potvrdil i nezúčastnění svědek, který incident viděl. Vzhledem
k okolnostem byla na místo přivolána Policie
ČR, jelikož zde bylo důvodné podezření, že
mohlo dojít k trestnému činu výtržnictví. Po
příjezdu hlídky Policie ČR bylo konstatováno, že se jedná pouze o přestupek. Z tohoto
důvodu byl útočník převezen na služebnu
městské policie, kde se již choval spořádaně a slušně. Za své jednání byl vyřešen
pokutou.

Dne 5. 12. 2017 v 19:11 hodin požádalo
o součinnost operační Policie ČR Praha venkov - Západ ve věci pohřešované osoby. Dle
sdělení oznamovatelky se jednalo o jejího 81
letého otce, který šel venčit psa kolem 17.
hodiny v Dobřichovicích v ulici Na Vyhlídce.
Domů se vrátil pes sám bez doprovodu.
Hlídka Městské policie začala pátrat v okolí rehabilitačního centra v Dobřichovicích,
kam chodí otec venčit psa. Hlídka provedla
kontrolu lesních cest v okolí rehabilitačního
centra - toto negativní. Dále byla provedena
kontrola hospod a restaurací podél ul. Tyršova, nádraží a čerpací stanice Plyn bouda,
které muž občas navštěvuje. Hlídka zjistila,
že v cca 18 hodin byl muž v kavárně Café galerie Bím, kde si chtěl dát deci vína a tvrdil,
že hledá svou hůl. Následně byla provedena
kontrola hospody VB, kde uvedli, že cca po
18. hodině se osoba podobná popisu zde
objevila, dala si deci vína a odešla. Tyto informace byly předány Policii ČR, která vedla
po osobě pátrací akci.
V cca 21:40 se k pátrání připojil vrtulník
s termovizí, který muže nalezl v rokli cca 100
metrů pod chatou, kde bydlí. Muže z rokle
vyprostili hasiči a na místě si ho převzala do
své péče rychlá záchranná služba.

Kůň pobíhal po silnici
Dne 5. 12. 2017 v 7.25 hod. přijala hlídka
Městské policie Černošice oznámení o volně
pobíhajícím koni v obci Kosoř. Kůň pobíhal po
komunikacích a ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu
dva strážníci opustili dozor na přechodech
pro chodce u škol a vyjeli do obce Kosoř
koně odchytit, což se jim povedlo. Dle místní
znalosti byl zjištěn majitel, který byl informo-

Nový automobil pro pečovatelskou službu
Od ledna se můžou klienti Domu s pečovatelskou službou Černošice těšit z nového vozu,
který byl pořízen za účelem poskytování základních úkonů pečovatelské služby. Cílem
bylo pořídit vozidlo umožňující převoz až 6 klientů, s flexibilní úpravou objemu zavazadlového
prostoru tak, aby bylo možné převážet mimo
jiné kompenzační pomůcky a preferovali jsme
vyšší vozidlo, aby nastupování a vystupování
osob se sníženou pohyblivostí bylo co nejméně
problematické.
Dům s pečovatelskou službou doposud takovým vozidlem nedisponoval. Doprovod více
klientů (např. k lékaři) znamenal potřebu více
cest autem s menší kapacitou. Nákupem tohoto
vozu se tak očekává možnost převozu více klientů tam, kam bude potřeba.  Například v roce
2016 bylo zajištěno 452 doprovodů klientů k lé-

kařům a institucím, 1633 návštěv u klientů, kteří
potřebují pomoc s pojídáním jídla (a dovozů obědů k nim), celkově bylo zajištěno 18388 návštěv
u klientů terénní pečovatelské služby. Vozidlo
tedy bude sloužit především k dopravě pracovníků sociálních služeb při poskytování základních
úkonů, doprovodu klientů k lékařům a institucím
a dále k zajištění aktivizačních programů Domu
s pečovatelskou službou.
Nákup vozidla se uskutečnil na základě dotace Středočeského kraje - Středočeského
Humanitárního fondu, Tematického zadání „Sociální oblast“ v rámci Programu 2017. Celková
cena vozidla činí 407.289 Kč, přičemž dotací je
pokryto 90 % částky, tj. 366.560 Kč. Město tak
za vozidlo uhradí 40.729 Kč.
Monika Formáčková, projektová manažerka

ván. Před jeho příchodem byl kůň odveden
do výběhu. Vzhledem k tomu, že toto nebyl
první případ, kdy kůň utekl, byl majitel vyřešen strážníky pokutou.

11 štěňat skončilo v útulku
Dne 30. 11. 2017 ve 12:30 hod. přijala hlídka MP Černošice oznámení o nálezu několika štěňat u břehu řeky Berounky. Oznamovatelka uvedla, že štěňata odnesla do hotelu
Slánka, kde je dlouhodobě ubytovaná. Po
příjezdu strážníků žena uvedla, že se jedná
o 11 štěňat, která nalezla u řeky v zavázané
igelitové tašce. Toto tvrzení se strážníkům
nezdálo jako pravdivé, jelikož zmíněná taška
byla čistá v nepokrčeném stavu a zdálo se nepravděpodobné, že by se do ní štěňata vešla.
Navíc v hotelovém pokoji byla fena, která na
strážníky silně vrčela a měla tendenci štěňata
chránit.
Na místo byla přivolána odchytová služba
a zároveň byl informován odbor životního
prostředí. Druhý den bylo zjištěno, že si celou událost žena vymyslela, k čemuž přispěl
i veterinář, který zjistil, že fena byla nedávno
březí. Vzhledem k těmto zjištěním se žena
přiznala, že březí fenu hlídala několik dní svému známému, který je bez domova. Po narození se známý o štěňata nechtěl postarat,
a tak si je chtěla nechat. Vzhledem k tomu,
že zjistila, že na to nestačí, vymyslela si příhodu s nálezem. Vzhledem k tomu, že byla
na místo přivolána odchytová služba, žena
přislíbila, že pohledávku za útulek uhradí.
Otmar Klimsza,
Městská policie Černošice

Návrh Změny č. 2
územního plánu
Černošice
Od 15. 12. 2017 je zveřejněn Návrh Změny
č. 2 územního plánu Černošice. S návrhem
se budete moci seznámit v kanceláři úřadu
územního plánování nebo na webu města
v sekci Územně plánovací dokumentace
- Projednávané (Město Černošice - Organizační struktura - Odbor územního plánování). Do 29. 1. 2018 může každý uplatnit
u Městského úřadu Černošice, odboru
územního plánování, písemné připomínky.
Helena Ušiaková,
vedoucí odboru územního plánování
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Ze 110. jednání Rady města Černošice (20. 11. 2017)
Z odborů - odbor investic a správy
majetku
• Kupní smlouva č. 568/2017 mezi městem
Černošice a společností QST Invest s.r.o
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 568/2017 mezi městem
Černošice a společností QST Invest s.r.o., IČ:
27863310, sídlem: Praha 1 - Nové Město, Myslíkova 174/23, PSČ: 110 00, jejímž předmětem je
koupě pozemků parc.č. 2657/54 o výměře 214
m2, parc.č. 2657/62 o výměře 202 m2, parc.č.
2657/70 o výměře 2534 m2, parc.č. 2657/67
o výměře 81 m2, parc.č. 2657/68 o výměře 68
m2 a parc.č. 2657/69 o výměře 244 m2 všechny
v obci a k.ú. Černošice a dále pozemní komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 2657/54,
parc.č. 2657/62, parc.č. 2657/70 a parc.č.
2657/69, vodovodního řadu v délce 357,9 m,
kanalizačního řadu v délce 469,6 m, veřejného osvětlení umístěného na pozemcích parc.č.
2657/69, parc.č. 2657/70, parc.č. 2657/62
a parc.č. 2657/54 a plynovodního řadu za částku 50.000 Kč; schvaluje rozpočtové opatření
č.75; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit Kupní smlouvu č. 568/2017; ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření
č.75 do aktuálního rozpočtu roku 2017.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výkon funkce TDI
a BOZP
Rada města Černošice bere na vědomí informace k výběrovému řízení na výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k akci Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice; ruší zadávací
řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Výkon funkce technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na akci „Mateřská škola
v Husově ulici, Černošice“ ze dne 26. 6. 2017;
souhlasí 1) s realizací nového výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Výkon funkce technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na akci Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice“, 2) s termínem konání komise pro
otevírání a hodnocení nabídek dne 13. 12. 2017
od 10.30 hodin; schvaluje 1) výzvu, zadávací
dokumentaci a návrh příkazní smlouvy (CES č.
330/2017) k výše uvedenému výběrovému řízení,
2) postup dle části III. odst. 5 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení
5 dodavatelů služeb výkonu funkce technického
dozoru stavby a výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k výše uvedené akci; pověřuje 1) J. Jiránka, T. Havránka a R.
Duchoslavovou jako členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek, 2) P. Wolfa, M. Mutlovou
a P. Hoppovou jako náhradní členy komise pro
otevírání a hodnocení nabídek.
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - výběr zhotovitele stavby, výkon TDI,
BOZP a AD
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek
do 20. 11. 2017 do 9.00 hodin z důvodu termínu
zveřejnění odpovědi na poslední žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, 2) informace o veřejné
zakázce pro výběr zhotovitele stavby „Stavební
úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“ včetně výkonu funkce TDI, BOZP a dále výkonu funkce AD
k uvedené stavbě; souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek a Tintěra, a.s.,
IČ:62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412
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01 Litoměřice, na realizaci stavby „Stavební úpravy
a přístavba ZŠ v Černošicích“ za celkovou cenu
26.843.964 Kč bez DPH (32.481.197 Kč včetně
DPH), 2) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Atelier 15 s.r.o., IČ 26746450, se sídlem Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 na výkon funkce
TDI a BOZP k výše uvedené stavbě za celkovou
cenu 23.900 Kč bez DPH/měsíčně (28.919 Kč
včetně DPH/ měsíčně), 3) s nabídkou architektky
Ivany Němcové, IČ: 13210165, se sídlem Nad
Trojou 787/5, 182 00 Praha 8 na výkon funkce
autorského dozoru k výše uvedené stavbě za cenu
500 Kč bez DPH/hod. (605 Kč včetně DPH/
hod.) a s předpokládaným celkovým rozsahem
390 hodin na stavbu; schvaluje 1) prodloužení
lhůty pro podání nabídek do 20. 11. 2017 do 9:00
hodin a změnu termínu pro otevírání a hodnocení
nabídek dne 20. 11. 2017 od 9:30 hodin, 2) návrh
a uzavření smlouvy o dílo (CES č. 525/2017) mezi
společností Chládek a Tintěra, a.s., IČ: 62743881
a městem Černošice na provedení stavby „Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“, 3) návrh
a uzavření příkazní smlouvy (CES č. 530/2017)
mezi společností Atelier 15 s.r.o., IČ: 26746450
a městem Černošice na výkon funkce TDI a BOZP
k výše uvedené stavbě, 4) návrh a uzavření příkazní smlouvy (CES č. 531/2017) mezi arch. Ivanou
Němcovou, IČ: 13210165 a městem Černošice
na výkon funkce AD k výše uvedené stavbě.
• Prodloužení termínu na opravu a přeložku
splaškové kanalizace v lokalitě Pod školou
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením termínu na opravu a přeložku splaškové kanalizace v lokalitě Pod školou realizované společností
EKIS, spol. s.r.o., IČ: 18626084, sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 na 30. 3. 2018; schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 459/2017
se společností EKIS, spol. s.r.o., IČ: 18626084,
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9.
• Záměr pronájmu městských pozemků fyzickým osobám na rok 2018
Rada města Černošice schvaluje 1) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 479/1 o výměře 16
m2 (ul. Riegrova - garáž) za nabídkovou cenu min.
100 Kč/m2/rok, 2) záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 1160 - díl B o výměře 549 m2 (ul. Husova)
za nabídkovou cenu min. 50 Kč/m2/rok, 3) záměr
pronájmu části pozemku parc. č. 4049/1 o výměře 305 m2 a pozemku parc. č. 4048 o výměře
22 m2 za nabídkovou cenu min. 50 Kč/m2/rok;
všechny v obci a k.ú. Černošice; ukládá OISM
zveřejnit záměry pronájmu městských pozemků
na úřední desce Městského úřadu Černošice a na
webových stránkách města.
• Nový název ulice „Marie Fischerové
Kvěchové“
Rada města Černošice schvaluje nový název
ulice Marie Fischerové Kvěchové na pozemku
parc.č. 2411 a na části pozemku parc.č. 2408/3
v obci a k.ú. Černošice (odbočující z Vrážské ulice); doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit nový název ulice.
• Technická pomoc a konzultační činnost
v oblasti dopravy - cenová nabídka
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o., IČ: 49613481,
Vyžlovská 2243/36, Praha 10, na technickou
pomoc a konzultační činost související s návrhy
dopravního řešení ve městě v hodinové sazbě 550
Kč bez DPH, a to do max. částky 50.000 Kč bez
DPH; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 63.
• Žádost o možnost filmování v Riegrově ulici
Rada města Černošice souhlasí 1) s natáčením
českého filmu podle románu Marie Poledňákové
v Riegrově ulici v lednu 2018 podle žádosti spo-

lečnosti Movie, s.r.o., IČ 25797948, Karla Engliše 3221/2, Praha 5, ze dne 13. 11. 2017, 2)
s uzavřením Riegrovy ulice pro veškerou dopravu
kromě autobusů PID ve dnech a časech uvedených v žádosti.
• Kupní smlouva č. 571/2017 na koupi pozemků parc.č. 4182/2, parc.č. 4182/33
a parc.č.4182/28 k.ú. Černošice, Radotínská
ulice (pozemky pod vrty)
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 571/2017 mezi městem Černošice a paní Danou Schytilovu, RČ: 515701/096,
bytem: Praha 18-Letňany, Kopřivnická 614,
PSČ: 199 00 a paní Hanou Chaloupkovou, RČ:
495413/016, bytem: Podlešín, okres Kladno,
Podlešín 119, PSČ: 273 25 na koupi pozemků parc.č. 4182/2 o výměře 10082 m2, parc.č.
4182/33 o výměře 17210 m2 a parc.č. 4182/28
o výměře 4381 m2 všechny v obci a k.ú. Černošice
v ul. Radotínské za částku dle znaleckého posudku č. 1863-12-2016 a č. 1862-12-2016 ve výši
3.484.030 Kč; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit kupní smlouvu č. 571/2017.
Odbor vedení města
• Program 26. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 23.
zasedání zastupitelstva města.
• MEMORANDUM o spolupráci při realizaci
Místního akčního plánu pro vzdělávání na území ORP Černošice
Rada města Černošice schvaluje Memorandum
o spolupráci mezi městem Černošice a MAS Dolnobřežansko, o.p.s., se sídlem Pražská 636, 252
41 Dolní Břežany, jehož předmětem je spolupráce
při realizaci Místního akčního plánu pro vzdělávání
na území ORP Černošice.
• Výběrové řízení na poradenství a návrh interiéru nové budovy MěÚ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí doporučení hodnotící komise ve složení Filip Kořínek,
Petr Wolf, Jiří Jiránek, Ondřej Gerstendörfer, Jitka
Drahokoupilová; rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky od společnosti arch. Anny Lacové
(Štancové), se sídlem Milady Horákové 22, 170
00 Praha 7, za cenu 350.000 Kč, bez DPH.
• Stížnost pana Potužáka na výstavbu v lokalitě na Vysoké a okolí - dopady na životní prostředí a na obec Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí dopis pana Potužáka, doručený dne 30. 10. 2017,
a schvaluje text odpovědi.
Finanční odbor
• Změna rozpisu rozpočtu č. 55 a 62 a rozpočtové opatření č. 73
Rada města Černošice bere na vědomí provedení změny rozpisu rozpočtu č. 55 z důvodu
zabránění vzniku škody (penále za pozdní úhradu
faktury); schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 55,
62 a rozpočtové opatření č. 73.
Odbor školství, kultury a  cestovního
ruchu
• Grantový program - doplnění práv příjemců
dotací do smlouvy
Rada města Černošice souhlasí s doplněním
práv příjemců do vzoru smlouvy o poskytnutí dotace (dle přílohy tohoto usnesení) uzavíraných
v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice v oblastech kultury a práce
s mládeží.
• Výmaz výdejny v Komenského ulici z rejstříku školských zařízení
Rada města Černošice souhlasí s výmazem

z radnice
školní jídelny - výdejny v budově ZŠ v Komenského
ul. z rejstříku školských zařízení dle žádosti Ludmily Zhoufové, ředitelky Základní školy Černošice,
p.o.
• Změna nájemní smlouvy ke služebnímu
bytu ZŠ Černošice, p.o. a prominutí části
nájemného
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č.
1 k nájemní smlouvě č. 29/2016 ze dne 22. 12.
2016; souhlasí s prominutím nájemného za měsíce 07/2017 a 08/2017 panu J. H. ve výši 6.000
Kč z důvodu zamezení užívání bytu poskytnutého
na základě smlouvy č. 29/2016.
• Ceník Haly Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje ceník zapůjčení vybavení Haly Věry Čáslavské.
• Souhlas s vyřazením majetku z evidence ZŠ
Černošice - mrazící pult
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
majetku z evidence Základní školy Černošice, příspěvkové organizace dle žádosti Ludmily Zhoufové, ředitelky této p.o.
Odbor obecní živnostenský úřad
• Smlouva o výuce anglického jazyka č.
569/2017 - Jednotné kontaktní místo
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
569/2017 o výuce anglického jazyka pro zaměstnance Jednotného kontaktního místa (JKM).
Odbor technických služeb
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého roz-

sahu - Akumulátorové komunální vozidlo
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Akumulátorové komunální
vozidlo“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., IČ: 04690079, Praha 1, Nové Město,
Biskupský dvůr 2095/8 za celkovou nabídkovou
cenu 945.000 Kč bez DPH.
Odbor právní
• Žaloba na určení neexistence nájmu pozemku (večerka u Slánky)
Rada města Černošice revokuje usnesení Rady města Černošice ze dne 25. 9. 2017
č. R/106/14/2017, a to v bodě I., podbod 2.
a v bodě II., podbod 1., odst. 2; souhlasí s podáním žaloby proti M. K., bytem xxx, a to na určení
neexistence nájmu pozemku parc.č. 470/2 v k.ú.
a obci Černošice, který měl být založen nájemní
smlouvou ze dne 1. 9. 1996.
• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
mezi městem a Českou poštou, s.p. o pronájmu prostor v přístavbě radnice v ulici
Karlštejnská
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Černošice a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 o budoucím pronájmu prostor v přístavbě radnice v ul.
Karlštejnská.

Odbor informatiky
• Prodloužení podpory pro 2 servery Dell
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením podpory pro 2 servery Dell POWER EDGE
R710 od firmy Caleum, a.s., Italská 438/36, 130
00 Praha 3, IČ: 28351363, a to za cenu 39.748
Kč bez DPH (48.095,08 Kč s DPH).
Dodatečně zařazené body programu
• Polopodzemní kontejnery - nabídka na zpracování Studie proveditelnosti
Rada města Černošice souhlasí 1) s cenovou
nabídkou, tj. 35.000 Kč za účelem zpracování
Studie proveditelnosti polopodzemních kontejnerů na odpad v Černošicích od projektantky Ing.
Romany Hubkové, IČ 61455067, sídlem Doubravínova 336/20, Praha 6, 2) se změnou rozpisu
rozpočtu.
• Nákup gymnastických bradel do haly
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
bradel SPIETH včetně pojezdu od firmy Vilém Kocián, Náměstí Osvoboditelů 136, 615300 Praha 5
– Radotín, IČO: 15065677, DIČ: CZ450107049,
za celkovou cenu 92.500 Kč včetně DPH, která
bude pokryta z výtěžku veřejné sbírky a zbývající
částka bude pokryta z rozpočtu města; schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 74, 2) výjimku z vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky jediného uchazeče; schvaluje návrh
smlouvy o dílo č. CES 581/2017 s firmou Vilém
Kocián.

Ze 111. jednání Rady města Černošice (4. 12. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošicevýběr zhotovitele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce pro výběr zhotovitele
stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
společnosti CL-EVANS s.r.o. IČ:26768607, se
sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, na
realizaci stavby „Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice“ za celkovou cenu 43.399.626,94
Kč bez DPH (52.513.548,60 Kč včetně DPH);
schvaluje návrh a uzavření smlouvy o dílo (CES
č. 328/2017) mezi společností CL-EVANS s.r.o,
IČ: 26768607 a městem Černošice na provedení stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ za celkovou cenu 43.399.626,94 Kč bez
DPH (52.513.548,60 Kč včetně DPH).
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Černošice - projektová dokumentace
venkovních úprav u vily Tišňovských
Rada města Černošice bere na vědomí informace o navrženém postupu vypracování prováděcí projektové dokumentace venkovních úprav
areálu vily Tišnovských dle architektonické studie
architekta Voltra; nesouhlasí s cenovou nabídkou společnosti CEDE Studio, s.r.o, Senovážná
966/6, Praha 1, IČ: 26764822 na vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby
„Venkovních úpravy u vily Tišňovských“ za celkovou cenu 460.000 Kč bez DPH; ukládá OISM
zajistit nabídky nejméně 3 projekčních kanceláří
a předložit k rozhodnutí radě města na jednání
18. 12. 2017.
• Výměna řídicího systému měření a regulace ve stávající kotelně ZŠ Čenošice-Mokropsy včetně instalace datového propojení se
systémem měření a regulace ve výměníkové
stanici ve sportovní hale
Rada města Černošice souhlasí 1) s navrhovaným postupem výměny stávajícího nefunkč-

ního systému měření a regulace v kotelně ZŠ
Černošice-Mokropsy a dále s datovým propojením regulace v kotelně a regulace ve výměníkové stanici sportovní haly, 2) s cenovou nabídkou společnosti S.V.A.s.r.o., IČ 18626467,
se sídlem Pramenná č.3, 104 00 Praha 4, pro
výměnu systému MaR v kotelně ZŠ Černošice
ve výši 98.100,08 Kč bez DPH a dále cenovou
nabídkou téže společnosti na datové propojení regulace v kotelně a regulace ve sportovní
hale ve výši 26.350 Kč bez DPH (cena byla
prověřena nezávislou odbornou společností);
schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu č. 5
o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky
jediného uchazeče, 2) návrh smlouvy o dílo
č. CES 576/2017 s firmou S.V.A.,s.r.o., IČ
18626467.
• Odstranění nánosů z ramene řeky Berounky podél ostrova - souhlas se vstupem
na pozemky města
Rada města Černošice bere na vědomí žádost Povodí Vltavy, s.p. o souhlas se vstupem
na pozemek parc. č. 4503/19; nesouhlasí
s udělením souhlasu se vstupem na pozemek
parc. č. 4503/19 a s využíváním místních komunikací pro odvoz sedimentů těžkými nákladními automobily (s ohledem na nedostatečnou
únosnost dotčených komunikací zejména ulic
V Topolích, Topolská, Řiční, Zdeňka Lhoty,
Jasmínová). Předpokládaný počet odvozů je
800.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu
splaškové kanalizace v Alešově ulici
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo CES č. 561/2017 se společností Brochier s.r.o., IČ: 61246247, sídlo:
Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, kterým
se mění termín realizace díla.
• Opatření pro snížení hluku z provozu
úpravny pitné vody v Radotínské ulici - cenové nabídky

Rada města Černošice bere na vědomí
informace o nutnosti provedení opatření pro
snížení hlučnosti úpravny vody v Radotínské
ulici, a to včetně stanoviska KHS o nutnosti
provedení opatření ke snížení hluku; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti
Aquaconsult, s. r. o., se sídlem Dr. Janského
953, 252 28 Černošice pro provedení úprav
vedoucích ke snížení hluku z provozu úpravny
pitné vody v Radotínské ulici za celkovou cenu
241.700 Kč bez DPH (DPH bude uplatněno);
schvaluje smlouvu o dílo CES č.592/2017
mezi městem Černošice a společností AQUACONSULT, s. r. o. na provedení díla.
• ZŠ Černošice - přemístění agregátu nafukovací haly - nabídka na zpracování architektonické studie
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o nutnosti řešit přesun agregátu a skladů
pro nafukovací halu u ZŠ Černošice v souvislosti
s realizací stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ
v Černošicích; souhlasí 1) s cenovou nabídkou
architektky Ivany Němcové, IČ: 13210165, Nad
Trojou 787/5, 182 00 Praha 8 na zpracování optimální varianty umístění agregátu a skladů pro nafukovací halu u ZŠ Černošice za celkovou cenu
35.000 Kč bez DPH.
• Smlouva č. 591/2017 o úhradě nákladů
mezi městem Černošice a Svazkem obcí Region Dolní Berounka
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
591/2017 o úhradě nákladů mezi městem Černošice a Svazkem obcí Region Dolní Berounka,
IČ: 70566984, sídlem: Karlštejn 185, PSČ:
26718, kterou město zaplatí veškeré náklady na
zřízení věcného břemene I, II a III.
• Opatření k zadržení dešťové vody ve městě
a výstavba nové dešťové kanalizace - cenové
nabídky
Rada města Černošice bere na vědomí odbornou skupinou navrhovaná opatření pro zadr-
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z radnice
žení dešťové vody ve městě a uvažovanou výstavbu dešťové kanalizace v Mokropsích; souhlasí
s výběrem cenové nabídky společnosti Šetelík
& Oliva, s. r. o., IČ.: Ostružinová 2105, 252 28
Černošice pro vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na stavby: retenční nádrže u ulic V Olšinách a V Habřinách za cenu
65.000 Kč bez DPH, poldru nad ulicí Na Poustkách za cenu 90.000 Kč bez DPH, vsakovací
nádrže u vlakové zastávky Černošice - Mokropsy
za cenu 55.000 Kč bez DPH a za vypracování
studie pro ověření možnosti výstavby dešťové
kanalizace od propustku pod železniční tratí
v ulici Zdeňka Lhoty místními komunikacemi až
do řeky Berounky za cenu 28.000 Kč bez DPH;
schvaluje smlouvu o dílo č. CES 605/2017 na
projektové práce.
• Prodloužení nájmu bytu v budově SDH
Mokropsy
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením
nájmu bytu v budově SDH Mokropsy do 31. 12.
2018.
Finanční odbor
• MAS Karlštejnsko - žádost o prominutí
sankcí
Rada města Černošice souhlasí s prominutím
penále z prodlení ve výši 1.279,18 Kč a smluvní
pokuty ve výši 1.740 Kč MAS Karlštejnsko, z. Ú,
Všeradice 18, 267 26 Všeradice, IČ 22689001.
• Rozpočtové opatření č. 78 a změna rozpisu rozpočtu č. 68 a 70
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí realizaci změny rozpisu rozpočtu č. 68;
schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 78, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 68 a 70.
Odbor informatiky
• Prodloužení licencí systému zálohování
elektronické pošty RELOAD
Rada města Černošice souhlasí s ročním prodloužením licencí systému GWAVA Reload 1-User 1-Year Maintenance (200 ks) pro zálohování
elektronické pošty na základě výběrového řízení
T004/17V/00035579, tj. s nákupem od společnosti HILO.CZ, s.r.o. za cenu 33.660,00 Kč bez
DPH.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Smlouva o zajištění vzdělávací akce Správní řád
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o zajištění vzdělávací akce (Správní řád) mezi
městem Černošice a panem Janem Zdráhalem,
IČ: 88510441 se sídlem Krátká 684/4, Praha 10
(CES 590/2017) v celkové hodnotě 105.000 Kč
včetně DPH.
Tajemník městského úřadu

• Zajištění novoročního setkání zaměstnanců města Černošice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy/objednávky č. O/01/20170129 mezi
městem Černošice a firmou ARUAL GASTRO
s.r.o., Nádražní 40, Praha 5, IČ 02546825 na
celkovou částku 120.000 Kč včetně DPH, jejímž
předmětem je pohoštění na novoročním setkání
zaměstnanců (240 osob) města Černošice; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek
a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední
desce dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu
náročnosti zajištění vhodných prostor; schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 72.
• Statut a jednací řád komisí Rady města
Černošice
Rada města Černošice schvaluje Statut a jednací řád komisí Rady města Černošice.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Rada města Černošice schvaluje odměny
ředitelkám příspěvkových organizací zřízených
městem Černošice ve výši jednoho měsíčního
platu.
• Pronájmy v ZŠ Černošice na šk. rok
2017/18
Rada města Černošice schvaluje pronájmy
v ZŠ Černošice na sezónu 2017/18 uvedené na
seznamu zaslaném paní L. Zhoufovou, ředitelkou
této p.o.
• Změna rozpisu rozpočtu č.73
Rada města Černošice schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 73, na koncert Vlasty Rédla, ve
výši 45 tis. Kč.
• Smlouva o prodeji turistických známek
Rada města Černošice schvaluje smlouvu CES
č.600/2017 mezi městem a paní Nelou Klempířovou IC 75315408 se sídlem Karlštejnská 278,
252 28 Černošice o prodeji turistických známek
v Minimarketu u nádraží za cenu 35 Kč.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Darovací smlouva - aktivizační program
pro seniory Domu s pečovatelskou službou
Rada města Černošice schvaluje Darovací
smlouvu č. 599/2017 mezi městem a paní Irenou
Porazilovou o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč
na aktivizační program pro seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice v roce 2018.
Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě
• Zápis z komise životního prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 29. jednání komise životního prostředí dne 23.
11. 2017.

Odbor vnitřních věcí
• Návrh na vyřazení a likvidaci majetku za
rok 2017
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního
majetku města projednané likvidační komise.
Odbor technických služeb
• Žádost o schválení výběru dodavatele
a ceny opravy vozu Fumo
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při opravě vozu Fumo
za cenu cca 50.000 Kč firmou Lufra s.r.o., Otovická 134/102, 193 00 Praha, IČ 26131854;
schvaluje rozpočtové opatření č.71.
Dodatečně zařazené body programu
• Porucha telemetrie vodojemu Vráž
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše telemetrie ve vodojemu Vráž;
souhlasí s provedenou instalací nového radiomodemu za celkovou částku 44.450 Kč, z důvodu havárie.
• Nákup gymnastického vybavení do haly
Rada města Černošice ruší bod I., III. a IV.
odst. 1 usnesení č. R/110/33/2017 ze dne
20. 11. 2017, kterým rada města schválila nákup gymnastických bradel; schvaluje 1) návrh
smlouvy o dílo č. CES 581/2017 s firmou Diony
Sports International s.r.o. IČ: 28646959 DIČ:
CZ28646959 se sídlem Revoluční 1596 73911
Frýdlant nad Ostravicí, 2) koupi gymnastického
vybavení Airtrack set od firmy Diony Sports Internacional s.r.o. do haly Věry Čáslavské za 99.999
Kč bez DPH; schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr
nabídky jediného uchazeče.
• Rozpočty příspěvkových organizací města
na rok 2018
Rada města Černošice schvaluje: 1) rozpočet
Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, Pod Školou 447, Černošice, IČ 61385158,
2) rozpočet Základní umělecké školy Černošice,
příspěvkové organizace, Střední 403, Černošice, IČ 75008165, 3) rozpočet Mateřské školy
Černošice, Karlická 1170, příspěvkové organizace, Karlická 1170, Černošice, IČ 75008190, 4)
rozpočet Mateřské školy Černošice, Topolská
518, příspěvkové organizace, Topolská 518
Černošice, IČ 75008173, 5) rozpočet Mateřské
školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace,
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČ 72550929;
stanovuje závazný nepřekročitelný ukazatel, a to
výši příspěvku; ukládá finančnímu odboru zveřejnit rozpočty příspěvkových organizací v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a informovat
ředitelky příspěvkových organizací o přijatém
usnesení.

Z 26. zasedání Zastupitelstva města Černošice (29. 11. 2017)
• Nový název ulice „Marie FischerováKvěchová“
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
nový název ulice Marie Fischerové-Kvěchové
na pozemku parc. č. 2411 a na části pozemku
parc. č. 2408/3 v obci a k.ú. Černošice (odbočující z Vrážské ulice).
• Prezentace projektu komunitní školy „Jeden strom“
• Rezignace pana Paříka na členství ve
finančním a grantovém výboru a volba nového člena finančního výboru a grantového
výboru
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Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí rezignaci Ondřeje Paříka na členství v grantovém i finančním výboru města Černošice, ke dni 26. 10. 2017; volí
1) paní Janu Zelinkovou členkou finančního výboru od 1. 12. 2017, 2) pana Michala Kovaříka členem grantového výboru od
1. 12. 2017.
• Volba přísedících Okresního soudu Praha – západ
Zastupitelstvo města Černošice zvolilo 4
osoby do funkce přísedících Okresního soudu
Praha-západ.

• Stížnost na výstavbu v lokalitě Na Vysoké
a okolí
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí dopis pana Potužáka a schvalujeme text
odpovědi.
• Schválení přijetí investiční dotace na projekt Územní studie veřejných prostranství
obce Čisovice, Územní studie veřejných prostranství města Černošice a Územní studie
krajiny správního obvodu ORP Černošice
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí:
1. s přijetím investiční dotace na projekt Územní
studie veřejných prostranství obce Čisovice ve

z radnice
výši 344.610 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní
rozvoj, 2. s přijetím investiční dotace na projekt
Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve výši 405.000 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj, 3. s přijetím investiční dotace
na projekt Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice ve výši 3.789.720 Kč na
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj.
• Žádost o poskytnutí dotace na provoz
a údržbu zimního stadionu v roce 2018
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace za účelem podpory
provozu a údržby zimního stadionu v roce 2018 ve
výši 200.000 Kč, CES č. 584/2017, mezi Městem Černošice a Sportovním klubem Černošice,
z.s. se sídlem Fügnerova 1244, 252 28 Černošice, IČ: 47005246, a to vzhledem k nemožnosti
čerpání dříve přislíbené dotace z MŠMT.
• Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Dobřichovice o výkonu činností městské policie
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. CES 585/2017 k zajišťování činností Městské
policie Černošice na území města Dobřichovice,
jehož předmětem je zvýšení úhrady ze strany
města Dobřichovice na 1.500.000 Kč za kalendářní rok.
• Úvěr na financování výstavby, rekonstrukce a vybavení radnice
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s výběrem nabídky Komerční banky, a.s. za nabídkovou cenu 389.320 Kč, což odpovídá nabídce PRIBOR 6M - 0,01% ke dni 21. 11. 2017
a schvaluje: 1.) úvěrový rámec ve výši 15 milionů
Kč od Komerční banky, a.s. se splatností 5 let,
2.) uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou,
a.s. 3.) čerpání úvěrového rámce v roce 2018
za podmínek formulovaných finančním výborem
města na schůzi finančního výboru dne 22. 11.
2017: a.) úvěr do výše 5 mil. Kč lze čerpat bez
omezení; b.) další čerpání úvěru je možné pouze
ve výši odpovídající výdajům (schváleným zastupitelstvem; tzn. přijetím usnesení o nákupu) na
nákup pozemků z položky rozpočtu 3636/6130
pro rok 2018; c.) pokud bude v roce 2018 rozhodnuto zastupitelstvem o nákupu pozemků nad
10 mil. Kč (rámec schváleného rozpočtu) lze úvěr
čerpat bez omezení do celkového úvěrového
rámce, a to pouze do konce roku 2018.
• Rozpočet 2018
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) rozpočet města na rok 2018 jako schodkový;
schodek rozpočtu bude kryt úvěrovou smlouvou,
2) příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
na rok 2018.
• Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na
pořízení dopravního automobilu
Zastupitelstvo města Černošice potvrzuje
na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018,
ODPA 5512, položka 6123, zajištění vlastních
zdrojů na nákup dopravního automobilu pro JSDH
Černošice - Mokropsy pořizovaného v rámci dotační výzvy MV ČR – GŘ HZS – investiční dotace
pro jednotky SDH obcí v roce 2018.
• Smlouvy s ČS, a. s. - dodatky k úvěrovým
smlouvám z roku 2012 a 2013 - zrušení povinnosti města nerealizovat bez souhlasu
banky investiční akce nad 5 mil. Kč
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje:
1.) dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 218-01812 ze dne 13. 7. 2012 - dostavba a rekonstrukce
komunikací 1 - číslo CES 421/2013/4, 2.) dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 11964/12/LCD
ze dne 18. 2. 2013 - dostavba a rekonstrukce ko-

munikací 2 - číslo CES 424/2013/3, 3.) dodatek
č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 11997/12/LCD ze
dne 13. 5. 2013 - dostavba hasičské zbrojnice číslo CES 415/2013/4
• Rozpočtové opatření č. 76
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 76.
• Vyhlášení programů pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok
2018 v oblastech Práce s mládeží, Kultura
a Sociální
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
znění podmínek, žádostí a smlouvy pro poskytnutí dotace v rámci „Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice“ ve všech třech
oblastech (pro práci s mládeží, kulturní a sociální)
pro rok 2018.
• Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členů komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Černošice stanoví: 1.)
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 15 000
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty, nejdříve však od
1. 1. 2018. 2.) odměnu za výkon funkce člena
rady města jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 2.300 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce člena
rady města, nejdříve však od 1. 1. 2018.
3.) odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.300 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru, nejdříve však
od 1. 1. 2018. V případě, že v měsíci, za který je
odměna vyplácena, se nekoná jednání příslušného výboru nebo komise nebo se zastupitel jednání neúčastní, odměna se snižuje na 500 Kč.
Za účast na jednání druhého a každého dalšího
jednání stejného výboru nebo komise se odměna
zvyšuje o 800 Kč za každou prokázanou účast.
Za účast na jednání jiného výboru nebo komise,
které je neuvolněný zastupitel zvolen předsedou,
se odměna v příslušném měsíci zvyšuje o 800
Kč za každou prokázanou účast. 4.) odměnu za
výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo
komise rady ve výši 1.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
člena výboru nebo komise, nejdříve však od 1. 1.
2018. V případě, že v měsíci, za který je odměna
vyplácena, se nekoná jednání příslušného výboru nebo komise nebo se zastupitel jednání neúčastní, odměna se snižuje na 500 Kč. Za účast
na jednání druhého a každého dalšího jednání
stejného výboru nebo komise se odměna zvyšuje
o 500 Kč za každou prokázanou účast. Za účast
na jednání jiného výboru nebo komise, které je
neuvolněný zastupitel zvolen členem, se odměna
v příslušném měsíci zvyšuje o 500 Kč za každou
prokázanou účast. 5.) odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších
funkcí ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce, nejdříve
však od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil (ode dne složení slibu).6.) že odměny se
poskytují neuvolněným členům zastupitelstva do
výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to za
výkon funkce člena rady města, předsedy nebo
člena výboru zastupitelstva města, předsedy
nebo člena komise rady města. 7.) odměnu za
výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo
komise rady města pro zvolené členy (fyzické
osoby), kteří nejsou členy zastupitelstva města
ve výši 500 Kč za jednu účast na jednání komise
a výboru v daném měsíci. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru
nebo komise, nejdříve však od 1. 1. 2018.

• Smlouva č. 574/2017 o zřízení práva stavby mezi městem Černošice a M.Stádníkem
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu č. 574/2017 o zřízení práva stavby
mezi městem Černošice a M. Stádníkem, IČ:
47565578, kterou město zřizuje věcné právo právo stavby v rozsahu dle geometrického plánu
č. 4987-51/2017 a pachtu dle Pachtovní smlouvy ze dne 12. 5. 2017.
• Kupní smlouva č. 571/2017 na koupi pozemků parc.č. 4182/2, parc. č. 4182/33
a parc.č.4182/28 k.ú. Černošice, Radotínská ulice (pozemky pod vrty)
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo
usnesení: „Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 571/2017 mezi městem Černošice a paní D. S. a paní H. C. na koupi pozemků
parc. č. 4182/2 o výměře 10082 m2, parc. č.
4182/33 o výměře 17210 m2 a parc. č. 4182/28
o výměře 4381 m2 všechny v obci a k.ú. Černošice v ul. Radotínské za částku dle znaleckého
posudku č. 1863-12-2016 a č. 1862-12-2016
ve výši 3.484.030 Kč“.
• Kupní smlouva č. 568/2017 mezi městem
Černošice a společností QST Invest s.r.o
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní smlouvu č. 568/2017 mezi městem
Černošice a společností QST Invest s.r.o., IČ:
27863310, sídlem: Praha 1 - Nové Město, Myslíkova 174/23, PSČ: 110 00, jejímž předmětem je
koupě pozemků parc.č. 2657/54 o výměře 214
m2, parc.č. 2657/62 o výměře 202 m2, parc.č.
2657/70 o výměře 2534 m2, parc.č. 2657/67
o výměře 81 m2, parc.č. 2657/68 o výměře 68
m2 a parc.č. 2657/69 o výměře 244 m2 všechny
v obci a k.ú. Černošice a dále pozemní komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 2657/54,
parc.č. 2657/62, parc.č. 2657/70 a parc.č.
2657/69, vodovodního řadu v délce 357,9 m,
kanalizačního řadu v délce 469,6 m, veřejného osvětlení umístěného na pozemcích parc.č.
2657/69, parc.č. 2657/70, parc.č. 2657/62
a parc.č. 2657/54 a plynovodního řadu za částku 50.000 Kč.
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice ruší usnesení
č. Z/25/1/2017 ze dne 18. 10. 2017, kterou zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku; vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku.
• Pověření starosty města k rozhodnutí
o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě
Zastupitelstvo města Černošice svěřuje
starostovi města Černošice pravomoc rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci městem
Černošice v dražbě, a to v dražbě na základě
usnesení Okresního soudu Praha - západ ze
dne 26.9.2017, č.j. 23 E 10/98-415; schvaluje rozpočtové opatření č. 77; ukládá finančnímu odboru realizovat rozpočtové opatření č.
77 a odboru investic a správy majetku realizovat
složení jistoty ve výši 1.214.196 Kč u Okresní
soudu Praha - západ, a to z důvodu účasti města
Černošice na dražbě, která se koná na základě
usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne
26.9.2017, č.j. 23 E 10/98-415.
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 Jitky Drahokoupilové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).
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z radnice

Názory zastupitelů
Jednou větou Krajský převrat
V prosincovém Informačním listu jsem se dočetl o důvodech rozpadu krajské koalice (ANO,
STAN a OSD) z pohledu pana starosty. Pravděpodobně se informoval pouze u jedné strany
sporu. Jako krajský zastupitel za Hnutí ANO
2011 si dovolím uvést můj pohled na věc, resp.

hlavní důvody, které vedly k ukončení koaliční
spolupráce.
Jednalo se zejména o neschopnost vysoutěžit připravené projekty rekonstrukcí krajských
silnic. Z připravených akcí z odboru dopravy
v hodnotě zhruba 1,1 miliardy korun se odboru investic pod vedením radního Martina Macháčka (STAN) podařilo vysoutěžit pouze 25 %
připraveného.
Dalším závažným důvodem byly kotlíkové dotace, kdy po skončení akce zbylo na kraji cca

Železnice - hluk, který nikoho nezajímá???
O špatném stavu trati, hlučných vlacích, stížnostech dotčených obyvatel
okolo trati bylo napsáno mnoho. Smutné je, že vedení města tento palčivý problém nezajímá. Jak jinak si vysvětlit to, že ač bylo v minulém roce
schváleno všemi přítomnými zastupiteli usnesení, že město Černošice nesouhlasí s vydáním další výjimky z překročení zákonných hlukových limitů
z dopravy po dráze a ani s jejich dočasným zvýšením (usnesení zastupitelstva duben 2016), nikdo z Rady neví, že toto povolení bylo v únoru
2017 Krajskou hygienickou stanicí vydáno. Pan starosta sice v souladu
s usnesením text nesouhlasu města Černošice Krajské hygienické stanici
a provozovateli železniční trati zaslal, následně však se ani on, ani nikdo
z Rady města Černošice nezajímal, zdali a jak s ním bylo nakládáno. Dne
15. listopadu 2017 se ke mně dostala zcela náhodně informace o vydání
časově omezeného povolení Krajskou hygienickou stanicí datované k 14.
2. 2017, kterým bylo provozovateli železniční trati v úseku Černošice (km
15,000 – 15,800) povoleno do 30. 6. 2020 překračovat v nočních hodinách staré hlukové limity o 2 dB. Krajská hygienická stanice v povolení
uvádí, že „nadměrný hluk v noční době může negativně ovlivnit kvalitu života a zdraví exponovaných fyzických osob – v daném případě obyvatel
rodinných domů. Hluk jako příčina psychického stresu může způsobit exponovaným jedincům nejen zjevné újmy ve vztahu k jejich osobnímu pocitu
pohody způsobené zejména rušením spánku (nevyspání, rozladěnost), ale
při dlouhodobém působení i významně ohrozit jejich fyzické zdraví, zejména jako jeden z možných spouštěčů kardiovaskulárních onemocnění,
především pak infarktu myokardu a hypertenze.“ Jedná se tedy přesně
o dopady hluku, na které si dotčení občané v Černošicích stěžují. O vydání povolení jsem 16. listopadu 2017 informovala nejen starostu Filipa
Kořínka, ale také zástupce spolků, které se zasazují o zachování kvality
života v okolí železnice. Logicky se na listopadovém zastupitelstvu zástupce spolku pana starosty otázal na stanovisko města k vydání předmětného
povolení. Pan starosta byl dotazem zaskočen. Zmínil pouze text z povolení,
které je však zjevně vydáno na základě chybných podkladů o počtu domů
v okolí železnice a důvody, proč nelze hluk dostat do zákonných limitů
uvedené v textu povolení, jsou spíše úsměvné. Neprezentoval však žádný
postup, či kroky, které město Černošice podnikne, aby nebylo vědomě
poškozováno zdraví obyvatel bydlících u železnice. Nutno dodat, že pan
Tomáš Kratochvíl, z Věcí černošických, který město zastupuje na jednání

inzerce
Firma F.W.Tandoori s.r.o. Vonoklasy
dovážející sojové a chilli omáčky

shání

zdatné brigádníky

na vykládání kontejnerů
Kartony váží od 2 kg do 15 kg,
místo vykládky – Vonoklasy, četnost 1-2x týdně, 2-4 h,
Cena 500 CZK/ 1 kontejner.

Zájemci se mohou hlásit
u pana Bánského, tel. 257 712 917
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2500 nevyřízených žádostí. Pan Věslav Michalík
(STAN), odpovědný radní za regionální rozvoj,
celou situaci pouze mediálně bagatelizoval, místo toho, aby ji neprodleně řešil. Asi 187 žadatelů
zůstalo pod čarou jen díky nejasnostem v přidělování pořadí. Pro tyto žadatele krajský úřad
vyčlenil peníze z vlastního rozpočtu. Celkově se
jednalo o částku 22 milionů korun. Celá situace
značně pošramotila pověst celého Krajského
úřadu.
Přemysl Mališ, zastupitel za hnutí ANO

se SŽDC, k problematice povolení nevěděl vůbec nic. Je to opravdu smutné, když problematiku, která v důsledku zhoršuje životní podmínky mnoha
občanů Černošic, mají na starosti pánové, které tato oblast, resp. hluk nezajímá. Pokud by zde zájem byl, byli by dávno o povolení informováni, protože z pozice vedení města mají přístup k informacím mnohem snadnější.
Předpokladem by byl jejich proaktivní přístup. Za meritum jejich nezájmu
spatřuji to, že ani jeden z nich u železnice nebydlí, takže nejsou pravidelně
probouzeni dunivými zvuky projíždějících či v noci troubících nákladních
vlaků. Proč zrovna oni se starají o problematiku železnice, pro mě zůstává
záhadou. Na příštím zastupitelstvu se jich budu ptát na řešení stávajícího
stavu a konkrétní kroky, které město pro hlukem dotčené obyvatele Černošic vykoná. Věřím, že tentokrát budou lépe připraveni a navrhnou konkrétní
postup, neboť tolerování existence Povolení je proti dubnovému usnesení
a město by tak mělo bezodkladně konat.
Jen na okraj uvádím, že v tichosti byl schválen nový grafikon s platností
od prosince 2018 (traťový jízdní řád), ve kterém je ve špičkách v každé
hodině vypraveno o jeden osobní vlak méně. Po důvodech jsem pátrala
a zjistila, že osobní vlaky jsou při tvorbě grafikonu v pořadí důležitosti až za
rychlíky. Ministerstvo dopravy si objednalo ve špičkách nový expres směr
Plzeň, proto musel osobní příměstský vlak ustoupit. Hluk tedy zůstává stejný, zato osobní komfort místních obyvatel stran ve smyslu možností osobní
přepravy se zhoršil. Nechci predikovat další vývoj, ale pokud zůstane filosofie tvorby grafikonu stejná, nelze vyloučit, že se v budoucnosti počty
osobních vlaků dále sníží.
Jana Zelinková, zastupitelka za hnutí ANO
Reakce vedení města:
- Paní Zelinková nám předhazuje nezájem, ale mýlí se. Možná jde o její
neinformovanost nebo jen jinou představu. Korektní by bylo názor prezentovat jako názor, ne jako skutečnost.
- Vedení města se otázkami železnice aktivně zabývá již sedm let. Stačí
se podívat na www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategickezamery/rekonstrukce-zeleznice/.
- V otázce ochrany proti hluku je posledním důležitým krokem Memorandum podepsané s ministrem dopravy a středočeskou hejtmankou, které
zakotvuje vlastně vše důležité, co prosazujeme – snížení hluku modernizací brzd nákladních vlaků, urychlené zahájení rekonstrukce a projekt
tunelové trati z Prahy na Beroun mimo údolí Berounky.
- Podařilo se nám v mnohém ovlivnit projektovou dokumentaci pro budoucí rekonstrukci i přispět k tomu, že SŽDC přijala řadu opatření pro
snížení hluku ze současného provozu.
- Dotazem paní Zelinkové na zastupitelstvu jsem nebyl zaskočen, čekal
jsem jej. Odpověděl jsem ve smyslu, že se jedná o rozhodnutí Krajské
hygieny (KHS) směrem k SŽDC (správě drah). KHS sice dostala náš dopis z dubna 2016, ale není vázána se usnesením našeho zastupitelstva
řídit.
- KHS jsme zaslali žádost, abychom se o případných jejích rozhodnutích
v budoucnosti dozvěděli přímo. Samozřejmě nepovažuji za dobré, že
jsme se o tomto rozhodnutí dozvěděli pozdě. Nicméně obsahově by to
na věci zřejmě nic nezměnilo.
- Vydané rozhodnutí KHS obsahuje popis všech opatření, které SŽDC již
provedla, aby hluk snížila. Stojí za to pročíst, najdete ho také na odkazu
výše. Je zřejmé, že SŽDC rozhodně nebere hluk na lehkou váhu.
- Na otázku, co by paní Zelinková navrhovala, na zastupitelstvu odpověděla, že by vlaky mohly jezdit jinudy, třeba přes Rudnou. Návrh lepšího
řešení komplikované situace s tratí nepředložila.
Filip Kořínek, Tomáš Kratochvíl

z města a okolí

Výsledky ankety „komunikace mezi úřadem a obyvateli Černošic“
Na podzim se v Černošicích uskutečnil průzkum
spokojenosti s komunikací mezi radnicí a obyvateli města. Ptali jsme se, co podle vás funguje
dobře, co bychom mohli nebo měli zlepšit a co
vás v rámci dění ve městě nejvíce zajímá.
Dotazníky byly k dispozici v listopadovém
vydání IL, na radnici, na volebních místech během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny,
a v neposlední řadě na webu. Největší návratnost dotazníků byla v době voleb v papírových
verzích. Online odpovědí jsme nasbírali pouze něco málo přes 100, zbytek jsme našli ve
schránkách, kam jste vyplněné dotazníky mohli
vhazovat.
Celkem jsme nasbírali přes 500 odpovědí,
což je zhruba 10 % obyvatel Černošic ve věku
15+. Věkové složení respondentů víceméně
koresponduje s věkovým složením obyvatel
města.
Kdo (ne)čte Informační listy
Informační listy vycházejí v nákladu 3000
ks, z čehož cca 2500 jich každý měsíc rozneseme do vašich schránek (zbytek posíláme
do různých knihoven, archivů ad. jako povinně
zasílané výtisky radničních periodik ze zákona,
šerifům chatových oblastí, některým inzerentům a samozřejmě si pár výtisků archivujeme).

z vašich názorů

Až překvapivým zjištěním bylo, že IL čte takřka
80 % respondentů, které nejvíce zajímají zprávy
z radnice, pozvánky na společenské akce, dále
pak názorové příspěvky, reportáže, rozhovory,
ale i zprávy ze škol a v neposlední řadě i zápisy
z rady a zastupitelstva, a ve značné míře také
inzeráty.
Vyjádřili jste i mnoho pochval, za které vám děkujeme – udělaly nám radost. Několika z vás
se nelíbí formát či grafické zpracování zpravodaje, ale takových podnětů bylo jen v řádu jednotek, takže IL zůstávají i nadále v podobě, jakou
mají doposud.
Co se týče obsahové části IL, několik názorů
se kříží, resp. jeden chce, aby toho bylo méně,
druhý naopak více – konkrétně jde o zprávy ze
školy, prostor pro kulturu, inzerci. Hodně z vás
se vyjádřilo i k názorovým příspěvkům obyvatel
a/nebo zastupitelů, dokonce padalo i slovo cenzura. Pokud si někdo z vás myslí, že příspěvky
cenzurujeme, asi nemá cenu vysvětlovat, že to
není pravda, ale vězte, že zveřejňování příspěvků se řídí Pravidly pro vydávání Informačního listu a Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce v IL (oba tyto dokumenty najdete na webu
města v sekci Informační list) a samozřejmě Tiskovým zákonem, a není důvod za splnění těchto
pravidel příspěvky neotisknout.

Další informační kanály
Vedle Informačního listu, i když podstatně
méně, sledujete i naše elektronická media, jako
web a facebookové stránky města (v případě FB
i jiné profily, jako např. Kultura v Černošicích),
dalšími fungujícími kanály jsou SMS rozhlas
a městské nástěnky. Nemálo z vás i aktivně navštěvuje veřejná jednání zastupitelstva.
Co vás zajímá?
Odpovědi na to, co Vás nejvíce zajímá, jsme
rozdělili do těchto kategorií:
•	Doprava (železnice, parkování, uzavírky rekonstrukce komunikací ad.)
•	Výstavba a veřejný prostor (investice města,
životní prostředí, tzv. náměstí 5. května ad.)
•	Komunitní život (farmářské trhy, kulturní akce,
akce pro děti, sport ad.)
•	Škola/vzdělávání (atletický ovál, kapacita školek ad.)
• Radnice, resp. rekonstrukce vily Tišnovských
Budeme se snažit, abychom Vám o nejčastěji zmiňovaných tématech přinášeli v budoucích
číslech Informačního listu i dalšími informačními
kanály co nejzajímavější informace.
Adéla Červenková

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

z vašich
Lednové
zimní názorů
zklidnění…
Adventní a vánoční období je kromě nákupního
běsnění, alespoň v našich zeměpisných šířkách, i obdobím zklidnění a vnitřní reflexe. Pro
mnohé z nás je i radostí z očekávání a narození
děťátka. Samotný příchod nového života je nadějí a vírou, že se slunce a světlo vrátí: ne hned,
ale postupně. Toto postupné navrácení světla
bude ještě dlouhou dobu zahalené zimní tmou,
studeným větrem, sněhem a mrazem. Ale právě
skutečnost nového života, který se teprve plenkami zahřívá v pološeru studeného chléva, za
jehož vraty zuří sněhová bouře, nabízí v tomto
zimním období ujištění, že slunce a světlo hřeje
a září, že bude hřát a zářit.

Přibližně v uplynulém půlroce se existence
slunce a světla odrazila od plotů a dveří obyvatel, kteří bydlí okolo či v blízkosti oplocené zelené plochy, které se zde říká Náměstí. Nejistá
perspektiva této zelené plochy aktivně i prakticky přiblížila a sblížila většinu zdejších obyvatel,
kteří jako bájní Tři králové přinesli svou přítomnost a dary ke stolům hojnosti. Snad poprvé
jsme takto společně hovořili a hodovali ve stínu
zeleného plotu, který, jak vrata studeného chléva, odděluje a rozděluje Náměstí, jehož využití
se stále ukrývá pod nejasnými náznaky majitelů
i města.
Zaslechnou naše hlasy? Porozumí naší češtině? Budou ochotni přizvat k jeho využití jak hlasy
obyčejnosti, tak i odbornosti z různobarevných

Brsal-Cup se konal již popáté

článků lidské kreativity? Je náš společný zájem pouhým snem, který smete sněhová bouře
v karnevalovém veselí? Bude vše opět pouze
naše marné a dlouhé čekání na Godota, který
přijde třeba i za sto let, aby vykonal a dokonal
své zájmy? Nebo snad nepřijde vůbec?
Budeme se i nadále scházet. Budeme si zpívat tříkrálové koledy. Přečkáme zimní bouře.
I ovečkám ve chlévě dáme najíst. A ochutnáme
pastýřův čerstvý sýr. Zima opět vládne. Slunce
ale nevyhaslo a noc se pomalu krátí. Nechejme
proto narodit světlo v našich zimních srdcích
oblečených do módních skvostů špičkových dyzajnérů. Utrácejme za teplé rukavice, šály, kabáty a boty. Čekejme a buďme trpěliví.

-- O titul nejlepší bramborový salát se letos
„utkalo“ devět soutěžících. --

Karel Foustka
FOTO: archiv pořadatelů

V pátek 1. prosince se ve velkém sále restaurace Pod Lípou konal již
5. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát „Brsal –Cup 2017“. Letos
jsme – bohužel - podcenili propagaci, a tak po loňské velké návštěvnosti, byla účast soutěžících a tipujících o něco nižší. Přesto se sešlo devět
vynikajících vzorků (oproti loňským 14).
Každý z tipujících si mohl zakoupit pět fazolek, k nim obdržel řízek
a chleba. A pak už mohl svou přízeň rozdávat podle libosti. Při vyhlášení
ztichl celý sál a očekával jména třetího, druhého a hlavně vítěze celého
klání. Jím se stal již potřetí Mirek Koníček, který je tak nejúspěšnějším
účastníkem ze všech pěti ročníků. Nastala bujará oslava a hlavně se
všichni těšíme na příští ročník a doufáme, že počet soutěžících i účast
tipujících se zase zvýší. Dáme vědět.
A jen pro představu – podívejte se na fotografii se záběrem na soutěžní stůl.
Za pořadatele Radko Pöschl
17
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Humanitární sbírka: poděkování
2x FOTO: archiv MěÚ Černošice

Poslední listopadový víkend se v Domě s pečovatelskou službou uskutečnila již tradiční humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Ráda bych poděkovala všem, kteří přinesli věci pro sociálně

potřebné. Velké díky patří i obyvatelům Domu s pečovatelskou službou
za jejich trpělivost při zvýšeném ruchu během této akce.
Milena Paříková, členka rady města

Z koledování s Pramínkem
v Mokropeské kapličce

2x FOTO: archiv Farových

2x FOTO: Ivan Látal

-- Jedno z vystoupení vrátilo přítomné do času spartakiád. --

Jaký byl Černošický ples
Tradiční Černošický ples se mohl i letos pochlubit nejen tanečními rytmy, tancem a bohatou tombolou, ale i krásným vystoupením
mladých závodních tanečníků a představením černošických amatérských umělců, kteří svým vystoupením vrátili čas do spartakiadního
roku 1985.
Pro návštěvníky byl opět připraven soutěžní kvíz, který prověřil
hluboké znalosti o Černošicích. Díky sponzorům plesu - cukrárna
Hájek & Hájková, Manufaktura, restaurace U medvídků, stavebniny
Rokal, manželé Farovi, Kratochvílovi a Voženílkovi - kteří štědře podpořili tombolu, jsme letos na plese získali částku 6.235 Kč, kterou
tradičně věnujeme na potřebné účely v Černošicích.
Jsme velice rádi, že místní lidé stále více nacházejí radost v tanci
a dokáží se společně pobavit.

10. prosince zvon kapličky svolal plno sousedů i přespolních a soubor Pramínek Černošice se představil pásmem koled ze Západních Čech. Chumelilo se a konečně trochu mrzlo, ale nálada byla skvělá a nechtělo se
nám domů.
Dobrou muziku, zpěváky a tanečnice nemají všude, patří jim chvála
a díky.
Ivan Látal

Těšíme se na další setkání!
Jája a Honza Farovi
-- Bez tance by to nešlo… --

-- Atmosféra předvánočního vystoupení Pramínku byla díky pravému
zimnímu počasí zcela jedinečná. -18
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TUTTE LE NOTE vybralo na kostýmy
Dětský pěvecký sbor, který mnoho obyvatel Černošic a okolí znalo dlouhá léta pod názvem Chorus Angelus, se před Vánoci rozhodl pro změnu
jména i prezentace na veřejnosti. Pod novým
jménem a s novým logem se úspěšně uvedl na
obou adventních trzích v Dobřichovicích i Černošicích, zazpíval také v Praze na dvoře Karolina
na akci Advent na Univerzitě Karlově. Svůj vánoční koncert tentokrát uspořádal ve spolupráci
se Sdružením Ledce v kostele sv. Bartoloměje
v Ledcích u Nespek, kde koncertní oddělní vystoupilo spolu s Flétnovým souborem Šestka.
Zároveň se prostřednictvím Startovače.cz od

konce listopadu do poloviny prosince vybíraly
finanční prostředky na pořízení nových kostýmů pro zpěváčky, které nám navrhla Lucie Biedermann Doležalová. Patronkou akce se stala
bývalá členka sboru Tamara Klusová. Částka
40.000 Kč byla úspěšně vybrána díky přátelům
a příznivcům sboru z doby minulé i současné.
Všem velmi děkujeme! Naše směrování můžete
sledovat na nových webových stránkách, novém
fb profilu či instagramovém účtu.
Simona Kysilková Šnajperková
Dětský pěvecký sbor TUTTE LE NOTE

Zamyšlení nad 100. výročím …
V příštím roce, 28. října 2018, uplyne celých
100 let ode dne, kdy vznikla naše nová republika. Bylo to vlastně poprvé v dějinách, kdy
jsme si začali vládnout sami, snad kromě vlády
císaře Karla IV. a krále Jiřího z Poděbrad. Bylo
by jistě vhodné k tomuto výročí udělat v naší
obci něco, co již zůstane trvale a pravdivě zapsáno v její historii. Stoleté výročí je proto mimořádnou příležitostí!
Naštěstí dnes žijeme opět ve svobodné
době, podobné té, jaká byla dána do vínku
naší nové republice. Černošická společnost
letopisecká proto oslovuje všechny spolky,
zvláště pak Sokolstvo, které mělo při vzniku republiky nemalé zásluhy, ale i všechny občany
a instituce, aby zvážili následující návrhy.
Jak to bylo s názvem Masarykova škola
V roce 1930 byla v Mokropsech s různými
obtížemi a s přispěním mnoha opravdu vlastenecky smýšlejících lidí otevřena budova nové
školy, ve které je dodnes mramorová pamětní
deska připomínající tuto událost:
„Roku 1930 ve výročí 80. narozenin osvoboditele a prvního presidenta Čsl. republiky
T.G. Masaryka postavena tato škola a nazvána
MASARYKOVOU“
Škola byla postavena pro zdejší děti, aby
zde nabyly co nejvíce vědomostí a to v duchu
nové republiky – v duchu pravdy, humanismu
a slušnosti.
Bohužel, rozkvět mladé republiky netrval
dlouho, přišla doba německé okupace a vzápětí léta lží, útlaku a nesvobody. Jméno MASARYK muselo zmizet. A tak byl velký nápis na
průčelí školy odstraněn a mramorová deska
ve zdi zakryta té době vyhovujícím obrazem.
Stále však na zdi zůstala a setrvala tam tak až
do dnešních dnů, kdy již může být opět odkrytá. Odstraněná velká písmena nápisu z průčelí
budovy byla po celá ta léta – až do roku 1989
– uložena v bedně na půdě školy. Jestli existují i dnes, není nám známo. Obáváme se, že
nikoliv.
Vrátit škole původní název?
Navrhujeme proto, aby tento původní název školy, tj. MASARYKOVA, který byl vlastně
ukraden, byl škole k 100. výročí vzniku naší
republiky opět definitivně navrácen a tak bylo
vše uvedeno do původního stavu jako při je-

FOTO: archiv sboru

jím vzniku. Škola se významně rozrostla, dnes
ji navštěvuje mnohem více dětí než v jejích
počátcích, a tak by také měla mít zpátky i své
významné jméno, které jí patří a které jí bylo
upřímně dáno již při jejím vzniku.
Toto jméno by bylo vhodným a důstojným
protějškem Haly Věry Čáslavské, která by jistě
byla první, kdo by tento návrat podpořil. Návrat
by podpořila také řada dřívějších žáků i učitelů,
kteří v ní působili a vše si dobře pamatují a jsou
mezi nimi i potomci jejích zakladatelů. Přestože může být náprava této křivdy možná složitá,
vznik naší republiky také nebyl zcela jednoduchý a přece se Masaryk ani ostatní nevzdali.
Knihovna Františky Plamínkové
Druhým naším návrhem je pojmenování
Černošické knihovny Knihovnou Františky Plamínkové. Tato velice vzdělaná a hlavně statečná žena vystudovala učitelský ústav, ale byla
i novinářkou a žila v letech 1875-1942. Byla
2. senátorkou v historii První republiky a také naší
delegátkou ve Společnosti národů v Ženevě.
V září roku 1939 napsala otevřený dopis
Adolfu Hitlerovi, ve kterém ho upozornila na
zeměpisné a historické omyly, kterých se dopustil ve svém projevu proti ČSR, a napsala, že
jako demokratka věří, že proti vojenské převaze pravda zvítězí. Šla tak vědomě do nerovného boje v podstatě předem prohraného, což

-- Děti ze sboru budou mít nové kostýmy na
vystoupení. --

se bohužel i vyplnilo po atentátu na Heydricha,
kdy byla zatčena a v červnu 1942, ve svých 67
letech bez soudu nemilosrdně popravena na
Kobyliské střelnici.
V Černošicích si v roce 1939 postavila ve
Střední ulici vilku a velice ráda sem jezdila.
Její velmi blízká spolupracovnice byla Milada
Horáková, popravená komunisty v roce 1950.
Pokud by paní senátorka nějakým zázrakem
přežila německé věznění i okupaci, byla by
s největší pravděpodobností též popravena se
statečnou paní Miladou Horákovou. Paní senátorka totiž také nebyla v té správné straně
a navíc se přátelila s celou rodinou T. G. M.
Myslíme si tedy, že osud této vzácné a významné ženy je velmi úzce spjat s Černošicemi a že by bylo vhodné novou místní knihovnu po ní pojmenovat – když už se nepodařilo
předchozímu režimu ji z historie zcela odstranit
tak, jako Masarykovo jméno na zdejší škole.
Využijme tedy této vzácné, výjimečné a mimořádné příležitosti 100. výročí vzniku republiky k napravení těchto křivd předchozího režimu,
vraťme škole v Mokropsech její původní jméno
a paní senátorce Plamínkové opět její identitu.
Obec se tím může v tomto 100. výročí trvale
zapsat do našich kronik tak, jako naši předkové, kteří tuto školu kdysi nelehko a s velkým
úsilím, ale i s nemalou hrdostí a vlastenectvím
vybudovali.
Vladimír Dousek za Černošickou společnost
letopiseckou
FOTO: archiv V. Douska

-- Zdejší škola bývala
Masarykova. --
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z města a okolí

Zapojení do oslav 100. výročí od založení republiky
„Zahrady, kam jsme s klukama jako
malí lezli na jabka, jsou teď vobehnaný
třímetrovým plotem a kamerama,“ říká
sedmadvacetiletý Marek Jeřicha, člen
černošické iniciativy mladých Na Nohou
28. října 1918 byl vyhlášen vznik Československa, jakožto parlamentní demokratické republiky. Jejím prvním prezidentem byl Tomáš
Garrigue Masaryk. Konec období tzv. první
republiky nastal na podzim roku 1938 přijetím
Mnichovské dohody, na základě které nacistické Německo obsadilo Sudety, a následujícího roku obsadilo i zbytek území českých
zemí. Okupované území Německo anektovalo
a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava. Po osvobození sovětskou a americkou
armádou, s přispěním vlastního československého odboje, se roku 1945 Československo obnovilo. Demokracii si však udrželo jen
necelé tři roky. V únoru 1948 provedli převrat
komunisté, 9. května je Československo
prohlášeno lidově demokratickou republikou. V roce 1968 došlo k pokusu v tehdejší
Československé socialistické republice režim
demokratizovat. Takzvané Pražské jaro však
bylo 21. srpna poraženo vojenskou intervencí komunistických zemí v čele se Sovětským
svazem. 1. ledna 1969 se Československo
stalo federací složenou z České socialistické
republiky a Slovenské socialistické republiky.
Likvidace Pražského jara vyvrcholila začátkem 70. let nastolením normalizace. K prvnímu většímu projevu odporu proti režimu došlo
v roce 1977, kdy byla založena Charta 77.
Od poloviny 80. let navíc docházelo k nárůstu činnosti opozičních organizací, až v roce
1989 Čechoslováci dokázali sametovou revolucí komunistický režim svrhnout. Nedokázali však udržet jednotu státu, a tak o půlnoci
z 31. prosince 1992 na 1. ledna 1993 zanikla
polistopadová Česká a Slovenská Federativní
republika, a tím se Česká a Slovenská republika staly plně nezávislými státy.
Výročí 100 let od založení republiky budeme
v roce 2018 slavit i v Černošicích. Na čtvrtek 11.
ledna plánujeme schůzku (od 19 hodin v Club
Kině), kde se kromě zástupců města, sejdou
i členové Černošické společnosti letopisecké,
Komise pro spolkovou činnost a komunitní život, ředitelka základní školy a také zástupci některých černošických spolků. Na tuto schůzku
samozřejmě zveme i širokou veřejnost, proto
pokud máte zájem přispět svým nápad nebo se
do organizace oslav jakkoliv zapojit, jste srdečně vítáni!
Jedněmi z prvních, kdo na výzvu k zapojení
do organizace oslav zareagoval, byla nečekaně
generace mladých lidí, narozených až po sametové revoluci. Konkrétně se jedná o Marka Jeřichu, který je mj. členem Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život a také týmu černošické iniciativy Na Nohou, která stojí za organizací
série koncertů Naživo pořádaných v Club Kině
a také za již tradičním Letním kinem ve Sportparku u Berounky. V jejím čele stojí jeho kamarád
20
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-- Organizační tým Letního kina - zleva: Klára Biskupová, Bára Perglová, Marek Jeřicha,
Jan Jelínek, Jan Biskup, Bára Stuchlá a Anička Poulová --

Jan Jelínek. Toto uskupení místních mladých lidí
si na základě informací z vlastního FB profilu klade za cíl vytvořit atraktivní a konkurenceschopný
prostor pro trávení volného času především pro
mladé lidi z širšího okolí Černošic pořádáním
volnočasových, kulturních, vzdělávacích a dalších aktivit.
XX Marku, co takhle mladého kluka vede
k tomu, aby se aktivně zapojoval do dění ve
městě?
Jako malí jsme byli zvyklí chodit do kostela a navštěvovali jsme místní akce. A když už člověk
někam chodí, většinou se dostane do kontaktu
s těmi aktivnějšími lidmi a je jen otázka času, kdy
tě někdo požádá, zda bys mu mohl s jeho akcí
pomoci, abys mu podržel tyč. Když se osvědčíš,
příště dostaneš větší úlohu v rámci příprav nebo
realizace. Případně se na tebe obrátí konkrétní
subjekt s žádostí o pomoc, držíš dvě tyče, a tak
to jde pořád dál. A potom můžeš přijít i s vlastní akcí, což jsem neudělal, ale po roční odmlce jsme s Honzou reinkarnovali původně jeho
projekt.
XX To myslíš Letní kino…
Letní kino je projekt, který iniciativa Honzy Jelínka odstartovala v roce 2012. Já jsem se připojil o dva ročníky později, tj. v roce 2015. Od té
doby jsme spolu realizovali ještě ročníky 2016
a 2017.
XX A právě s tímhle projektem se chystáte
zapojit do oslav 100. výročí od založení republiky, je to tak?
Víceméně jsme v tuhle chvíli rozhodnuti připravit
dramaturgii Letního kina v kontextu nadcházejícího jubilea, takže teď jsme ve fázi, kdy přemýšlíme, které filmy by se do toho daly zasadit.
Já osobně bych byl pro, dodržet tu linii 100.
výročí, neakcentovat jiná „osmičková“ jubilea,
ale uvidíme, co vyplyne z týmové porady. Snad
neprozradím moc, když řeknu, že uvažujeme
o filmech jako je Milada, Pelíšky, Atentát apod.

XX Vzhledem k tomu, že máte rozmyšlenou
dramaturgii na léto, tak evidentně není až
tak mimo mluvit o letním kině v lednu…?
Vůbec ne! Jakmile skončí jeden ročník, začínáme plánovat druhý – většinou děláme feedback
a pak řešíme harmonogram přípravných prací
na další rok. Začínáme sledovat nové filmy, abychom věděli, z čeho vybírat. Přece jenom kritérií
pro výběr je více než jen oficiální dramaturgické
zaměření. Nicméně oficiální dramaturgie Letního kina jako celku je daná – čtvrtek pro děti,
v pátek dokument, v sobotu nějaký trhák, a v neděli je vždycky nějaká komedie. Většinou se snažíme o českou, ale byla i výjimka.
XX Kolik lidí se kolem organizace téhle čtyřdenní akce pohybuje a pro kolik lidí to ve
výsledku děláte?
Dva – Honza a já - plus širší tým, ve kterém je
Jenda Poul, Bára Perglová, Klára Biskupová
a Bára Stuchlá. Klára má na starosti bar a občerstvení, Barča P. se stará o propagaci na FB
a Bára S. řeší licence k filmům apod. Avšak
většinou si navzájem vypomáháme s tím, co je
aktuálně potřeba. Děláme to pro celé Černošice a okolí , ale ideálem je průměr dvě stě
návštěvníků za večer.
XX Kromě tematické dramaturgie, připravujete na ročník 2018 nějaké novinky?
Vždycky se snažíme přijít s nějakým zlepšením,
co se týče zážitku. Snaha je být aktivní a dělat
to kvalitně. Lidé, kteří navštěvují kino od jeho
počátku, jistě sledují pozitivní trend ve vývoji jednotlivostí a naší snahy stále akci zdokonalovat
a posouvat dál. Například na začátku byla konstrukce z orezlých lešenářských trubek. Dnes
mohou diváci vidět posun, na místě je profesionální hliníková konstrukce s perfektně vypnutým
plátnem.
Co se týče návštěvnosti, tak ta je za poslední
roky v podstatě konstantní. V roce 2015 za tři
večery přišlo 600-800 lidí, v roce 2017 během
čtyř večerů kolem 1000 lidí. Návštěvnost lehce

z města a okolí
FOTO: archiv pořadatelů Letního kina

-- Pořadatelé (a samozřejmě i návštěvníci)
Letního kina mají každoročně štěstí na
krásné počasí. --

tahají dolů páteční dokumenty, což nám nevadí,
protože jsme si řekli, že chceme přinášet i něco
jiného než jen prostou zábavu, ale i další rozměr.
Právě dokumenty plní v dramaturgii tuto funkci!
XX Co Tě vede k tomu, že se v Černošicích
tolik angažuješ, zjevně nad rámec většiny
lidí (nejen) z Tvé generace – pocházíš vůbec
odsud?
Narodil jsem se v Praze v roce 1990, v Černošicích žiju od roku 1995, kdy jsme se sem

Je to tu víc městské, řekl bych, za těch devadesátek to tu bylo víc vesnický. Z toho echt vesnického tu zbyl už snad jen Masopust, což je dle
mého názoru nejlepší akce v Černošicích. Ten
původně vesnický ráz, kdy tady lidi večer vyšli
vopatlaný od hlíny a šli do lesa, tak teď tady působíme víc „pražsky“. Je poptávka po tom, aby
to tu vypadlo víc městsky než kdy dřív. Kvalita
života se tady u mnohých občanů začala měřit
tím, jestli mají vyasfaltováno. Dřív, když jsme šli
do divadla, jsme vyšli v holinkách, a na nádraží
se přezuli do společenských bot. Nebo třeba
fitko - proč, když jsou tu lesy!? Proč bazén, když
je tady řeka… I když to jsi asi nechtěla slyšet - to
je spíš konzervativní staromilskej pohled. A možná i kvůli tomu cítím potřebu snažit se formovat
své okolí a konzervovat to „romantické“ vesnické prostředí.

s rodinou přistěhovali do domu, který postavili
moji předci v 70. letech minulého století. Mamka pracuje na úřadě na odboru školství, sestra
občas zaskakuje v naší knihovně. K aktivitě mě
vede výchova mých rodičů a snaha ovlivňovat
směřování vlastního okolí a chuť participovat na
veřejných záležitostech. A za druhé se snažím
alespoň částečně splatit to, co do mě komunita
nainvestovala.
XX Kde a co jsi vystudoval a kde pracuješ?
Vychodil jsem místní Masarykovu základní školu, vystudoval Ekonomické Lyceum v Praze
a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, obor Politická filosofie. Po škole jsem
vypomohl na černošické základce a učil angličtinu, teď pracuju na Ministerstvu vnitra, kde se
zabývám strategickým rozvojem a koordinací
veřejné správy .

Adéla Červenková

XX Jak vnímáš vývoj Černošic jako města?
Tím, že jsem tady vyrostl, tak např. zástavbu
považuju přinejmenším za složitou – ve smyslu nárůstu počtu obyvatel. Jinak samotný vývoj
vnímám pozitivně. Paradoxně řeka mi přijde
čistší, máme pěknou školu, skatepark, centrum
MaNa a snad budeme mít nový reprezentativní
úřad, ale mrzí mě zastavování a ztráta volných
ploch. Zároveň mi vadí, že mnoho spoluobčanů
se nezajímá o své okolí, neznají svá práva a ani
povinnosti.

Veřejné setkání k organizaci oslav
100. výročí republiky a demokracie se
koná ve čtvrtek 11. ledna od 19 hodin
v Club Kině. Všichni jste srdečně zváni!
Pokud se Vám termín schůzky nehodí,
ale chtěli byste se zapojit, případně
zapojit nějakou Vámi plánovanou akci,
ozvěte se prosím na email adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na
tel. č. 602 342 655.

XX A co atmosféra jako taková?

Vánoce v Mokropeské školce

FOTO: archiv MŠ Topolská

V naší školce se s dětmi připravujeme na vánoce již od listopadu. Děti
tradičně vlastnoručně vyrobily vánoční dekorace, kterými poté ozdobily
vánoční strom na Masopustním náměstí v Mokropsech.
Před vánoci si lidé staví figurkové betlémy. Většinou koupené. My jsme
si ale vyrobili betlém vlastní. Každé dítě si vylosovalo název figurky a tu
poté společně s rodiči, prarodiči a sourozenci doma vyrobili. Libovolnou
technikou, z libovolného materiálu. Ze všech figurek jsme poté ve školce
postavili velký společný betlém. Každá figurka je jiná. A to je na našem
betlému to nejzajímavější a nejkrásnější. Nikde jinde na světě takový betlém nemají.
Jak to u nás bylo na Mikuláše
Ještě před Ježíškem přichází Mikuláš, anděl a čert. Vyjeli jsme na výlet
do nebe a pekla. V pekle jsme se sice trošku báli, ale protože jsme byli
celý rok hodní, čerti nás propustili a v nebi na nás čekal svatý Mikuláš
a svatý Petr, kteří nás obdarovali malou sladkostí.
Další den jsme pro děti uspořádali Mikulášský, andělský a čertovský
den. Všichni jsme se převlékli za některou z těchto postav. Ve školce byla
spousta andílků i čertíků a dokonce i Mikuláši. Andělíčci odpočívali na
obláčcích v nebi a poletovali, čertíci řádili a stavěli si peklo s velkým kotlem
a Mikulášové na všechny dohlíželi. Naučili jsme se písničky a básničky
o andílcích, Mikuláši a čertech, namalovali jsme čerty, anděly a vyrobili
andílky z papíru.
A pak už se přiblížil čas vánoční
Tradicí je v naší školce rovněž předvánoční společné vyrábění rodičů
s dětmi. Na vyrábění přišla i řada babiček a dědečků našich dětí. Vyrobili
jsme si netradiční adventní svícen k zavěšení na stěnu.
Také jsme opět uspořádali předvánoční vyrábění se seniory v černošickém DPS. Senioři si za pomoci našich předškoláků vyrobili čtyři sladké
vánoční stromečky ze zmrzlinových kornoutků, které mohou použít k dekoraci, anebo je ochutnat. V letošním roce byla účast vysoká a sešlo se
velké množství aktivních seniorů. Společně jsme si také zazpívali vánoční
koledy a strávili příjemné chvíle.
Ve školce pak děti vyrobily vánoční ozdoby, kterými vyzdobily celou
školku a také si v každé třídě nazdobily vánoční stromeček. Vyrobili jsme
také přáníčka a malé dárky pro maminky. Uspořádali jsme předvánoční

-- Mikulášský, andělský a čertovský den je v MŠ Topolská již tradicí. --

posezení pro všechny rodiče. S dětmi jsme připravili občerstvení – chlebíčky a upekli vánoční cukroví. Všechny dobroty jsme nabídli rodičům
a paní kuchařka pro ně připravila kávu nebo čaj. Děti předvedly rodičům
krátký program, který připravily společně s paní učitelkami. Poseděli jsme
v příjemné předvánoční atmosféře, zazpívali si společně koledy, vyrobili si
svícínek z jablíčka a užili si alespoň chvilku klidu v předvánočním shonu.
Děti našli pod stromečkem krásné vánoční dárky a s přáním příjemných
vánoc jsme se rozešli do svých domovů.
Předvánoční čas jsme si užili a vám všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2018.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

inzerce
Výuka / Doučování

Nabízím doučování českého jazyka i výuku češtiny pro cizince.
Dále nabízím výuku ruského jazyka.
Výuka probíhá přes skype. Skype jméno: zofie.cz,
pro více informací zavolejte
Telefon: 731 512 948,
mail: evakat.cz@seznam.cz, Mgr. Eva Průšová
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Co přinesl rok 2017
do Jednoho stromu
Konec roku obvykle přináší potřebu bilancovat.
V oblasti výchovy a vzdělávání, což je hlavní obsah činnosti organizace Jeden strom, tomu tak
obvykle není. My totiž „jedeme“ na školní roky,
ale udělat vánoční úklid a ohlédnout se za uplynulým rokem nikdy neškodí. Co se tedy v Jednom stromě dělo v roce 2017?
Hned v úvodu je vhodné napsat, že toho nebylo vůbec málo. Stále pro nás na prvním místě
byl vztah mezi pedagogem, žákem a rodinou
a stále jsme v našich školách pokračovali v duchu výchovy a vzdělávání k udržitelnému vztahu k přírodě, komunitě a ekonomické stabilitě.
Branami školek a školy prošlo více než 140 dětí
v celkem sedmi třídách. Zorganizovali jsme příměstský i pobytový tábor pro celkem 150 dětí,
3 turnusy lyžařských výcviků pro rodiny s dětmi
od 3 let věku v Krkonoších, týdenní cykloškolku
v přírodě v Jižních Čechách, školky a školy v přírodě v květnu a červnu 2017. Jeden strom zaměstnával 42 pedagogů, asistentů pedagoga,
lektorů, vychovatelů a jiných nepedagogických
pracovníků.
Od ledna 2017 bylo možné začlenění lesních
mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Novinkou pro Jeden strom byl tedy vstup
Lesní mateřské školy Na dvorečku v Letech
do rejstříku. Pro rozvoj Komunitní školy Jeden
strom v Černošicích se podařilo získat soukromého investora a odkoupit pozemek pro výstavbu budovy školy, která by umožnila rozšíření
provozu o II. stupeň. Zajistili jsme i nové zázemí
pro školku Jednoho stromu v Dolních Černošicích. Přesuneme se tedy blíže k černošické
lávce. Díky skvělé práci naší fundraiserky jsme
získali finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na projekt Nejsem tu sám. Běžnou
součástí naší práce se stala supervize a nedílnou součástí naší činnosti i nadále zůstávalo inkluzivní vzdělávání. Podporu v podobě asistenta
pedagoga jsme poskytli 13 dětem.
Rozepisovat se podrobně o všech úspěších
i překážkách, které nám v roce 2017 přišly do
cesty, by zabralo hodně místa. Budou tedy obsahem výroční zprávy organizace Jeden strom
z.ú. za právě uplynulý rok.
V novém roce 2018 přejeme nejen sobě ale
i vám všem klid, zdraví a vnitřní stabilitu, které
povedou k naplnění přání, plánů a vizí, za kterými kráčíme.
Alena Laláková,
ředitelka organizace Jeden strom z.ú.

Mikuláš
v Barevném ostrově
Mateřskou školu Barevný ostrov jako každoročně navštívil Mikuláš a anděl. A letos poprvé sem
zavítal i čert. Děti zazpívaly písničky a přednesly
básničky. Čertík děti trošičku vystrašil, ale andílek byl milý a zahnal ho do kouta. Mikuláš rozdal
dětem balíček dobrot, popřál jim hezké vánoce se slovy, že se na naši školku těší i v dalším
roce.
Jitka Soukupová a Monika Beranová,
Červená třída MŠ Barevný ostrov
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Jak jsme bruslili
Naše děti ze tříd Lvíčat a Krtečků dostaly nabídku od maminky paní Bláhové, vyzkoušet si
pod odborným vedením trenérů hodinu bruslení na zimním stadionu. Tuto možnost jsme
nemohli odmítnout, a tak nastala příprava.
Kdo neměl brusle, nebyl problém si je na
stadionu zapůjčit. S těžkými batůžky třídě Krtečků ochotně pomohl tatínek pan Novotný,
který je dětem odvezl na stadion i zpět do školky. Maminka paní Jirkovská nám zase pomohla při organizaci na ledové ploše. U třídy Lvíčat

obětavě pomáhala maminka paní Frydlová, jak
s odvozem, tak i s asistencí na ledě.
Dětem se bruslení moc líbilo, a tak jsme
s panem Slapničkou domluvili ještě pět lekcí
hned po Novém roce. Doufáme, že i následující bruslení bude mít tak velký úspěch jako
ukázková hodina, a že někteří budou i nadále
pokračovat v trénincích jako hokejisté, anebo
krasobruslaři. Všem rodičům, panu Slapničkovi i trenérům děkujeme za pomoc. Bez jejich
spolupráce by bruslení pro naše děti nebylo
tak úspěšné.
Dana Secká, učitelka MŠ Karlická

FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Děti ze tříd Lvíčat a Krtečků si čas na ledě skvěle užily. --

Návštěva Muzea betlémů v Karlštejně
Vánoční čas je naprosto ideální k návštěvě Muzea betlémů v Karlštejně, a tak třídy Krtečků
a Lvíčat vyrazily autobusem do nedalekého
městečka. Autobus nás přivezl na parkoviště
a odtud jsme vyrazili pěšky směrem k hradu.
Muzeum betlémů se nachází na karlštejnském náměstí. Ve venkovním areálu muzea
na nás čekalo překvapení v podobě pohyblivé
alchymistické dílny z doby panování Rudolfa II.
Nejdříve jsme si prohlédli výstavu čerstvě upečených perníkových betlémů, které vzbudily
u dětí zasloužený údiv a svou vůní provoněly
celé muzeum. V přízemí budovy jsme viděli kolekci českých historických betlémů vyřezávaných ze dřeva, doplněnou betlémy z raritních
materiálů, například z vosku, cukru nebo chleba. Přímo pod střechou se pak skrýval Karlštejnský královský betlém. Jedná se o největší
loutkový betlém v České republice.
Na závěr jsme se přesunuli do dílničky, kde
si třída Krtečků pod odborným vedením vyrobila andílka z makovice a krajkového papíru a tříFOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

da Lvíčat si kolektivní prací celé třídy vyrobila
vlastní betlém z mechu a papírových kulis.
Celou návštěvu jsme si moc užili a načerpali
krásnou adventní atmosféru ve vánočním prostředí. Mnohokrát děkujeme za provedení po
muzeu a za vedení v dílničkách.
Klaudie Filípková, učitelka MŠ Karlická
FOTO: archiv MŠ Karlická

-- V Muzeu betlémů načerpaly děti adventní
atmosféru. --
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Krátké zprávy ze základní školy
Předvánoční období se u nás ve škole neslo ve znamení obdarovávání všeho druhu. V rámci černošických Mikulášských trhů se naše škola i školní
družina rozhodly opět prodávat své výrobky a podpořit tím dobrou věc. Výtěžek z celého prodeje byl totiž použit na nákup dárků pro děti z dětských
domovů a pěstounských rodin. U našeho stánku bylo celý den plno, děkujeme tedy vám všem, kteří jste si u nás něco malého (i velkého) zakoupili
a přispěli tím této dobré věci!
Dárky se u nás ve škole ale i rozdávaly. 5. prosince prošel prvním stupněm Mikuláš se svou družinou (v podání žáků devátých tříd), rozdávali dárky a s potěšením mohu říci, že žádný z našich žáků neskončil v čertově
pytli.
V předvánočním čase se také mnoho tříd vydalo na různé výlety, první
stupeň absolvoval několik besed s vánoční tematikou ve školní knihovně,
navštívil nás také pan režisér Cyril Podolský a povídal si s dětmi o vzniku
seriálu Krysáci. Deváťáci se v této době věnovali především volbě svého
budoucího povolání – navštívili veletrh Schola Pragensis. A šesťáci spolu
s paní učitelkou Rychlíkovou vyrazili do Domu s pečovatelskou službou,
který krásně vánočně vyzdobili.
V listopadu se také konal již tradiční sběr papíru. Zúčastnilo se ho 331
žáků a celkem se sebíralo asi 20 tun papíru. Za utržené peníze si budou
moci třídy nakoupit vybavení či dárky dle svého přání.
Závěrem bychom ještě chtěli poděkovat všem, kteří se doposud za-

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- U stánku školy a školní družiny na Mikulášských trzích bylo pořád plno. --

dalšímu radost, pomoci mu, zpříjemnit mu vánoční svátky. My se rozhodli
pro druhou variantu.
Vždyť dávat je také radost. Radost z toho, že mohu jiného potěšit, pomoci mu, obohacuje také dárce. Děti společnými silami naplnily krabice
od bot věcmi, kterými se rozhodly obdarovat ty, kteří jsou v obtížné situaci,
ty, jimž dárek rozjasní sváteční den. Společně věci nosily, třídily, rozdělovaly. Krabice zkompletovaly, zabalily a popsaly. Dárkové krabice budou
Diakonií rozděleny přímo potřebným rodinám. Velmi pozitivní je i to, že
nápad zapojit se do tohoto projektu vzešel z řad dětí a jejich rodičů. Mezi
pedagogy, třídními kolektivy a rodiči dětí našel řadu podporovatelů.
Děkujeme všem, kteří se do něho zapojili.
Martina Václavková

Vánoce pro školní knihovnu stále pokračují

-- Šesťáci pomohli s výzdobou Domu s pečovatelskou službou na Vráži. --

pojili do projektu Vánoce pro školní knihovnu (více v samostatném článku) a jmenovitě pak ještě také paní Anně Sommerové, která věnovala
naší škole unikátní historická čísla časopisů s články o Věře Čáslavské.
Děkujeme!
Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku 2018!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Krabice od bot
"Když děti darují dětem, je v tom spoustu radosti,“ stojí v úvodu charitativního projetu KRABICE OD BOT pořádaném pod záštitou Diakonie.
Krabice od bot může být jen nepoužitým obalem, který by měl směřovat
do tříděného odpadu. Nebo... Nebo ji můžeme využít a udělat někomu
-- Dárky v krabicích od bot potěší potřebné. --

Na konci listopadu se rozběhla sbírka na dovybavení školní knihovny novými knihami pro žáky naší školy. Někteří rodiče se zapojili velmi rychle.
První darované knihy jsme zařadili do fondu knihovny a leckteré si už našly
cestu k prvním čtenářům.
Chceme proto poděkovat těm, kteří se již do naší akce zapojili. Jsou
to: Angelisovi, Cejnar Adam, Dvořáková Klára, Dufkovi, Formánek Tobiáš, Frühaufová Kateřina, Havelkovi, Hlavičkovi, Hornová Laura, Kristlovi, Lajnová Martina, Lišková Simona, Lišková Veronika, Ivana Pazdziorová, Pondělíčková Klára,Šlesingerová Michaela, p. Špetláková, Štikovi,
Valdmannovi.
Pokud se chcete také přidat, budeme rádi. Stačí navštívit webové stránky školy. V sekci Knihovna najdete článek Vánoce pro školní knihovnu
a v něm odkaz na tabulku se seznamem knih, které by si děti v knihovně
přály. Pak už stačí si vybrat, kterou knihou byste rádi naše žáky potěšili.
Petra Mierzwová, školní knihovnice

inzerce
Firma F.W.Tandoori s.r.o. Vonoklasy
dovážející sojové a chilli omáčky

shání

zdatné brigádníky

na vykládání kontejnerů
Kartony váží od 2 kg do 15 kg,
místo vykládky – Vonoklasy, četnost 1-2x týdně, 2-4 h,
Cena 500 CZK/ 1 kontejner.

Zájemci se mohou hlásit
u pana Bánského, tel. 257 712 917
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MC Mraveniště
v lednu
• 5. 1. Had leze z díry, vystrkuje kníry. Za ním
leze hadice, má červené střevíce. Z papíru si
vytvoříme milého a veselého hada.
• 12. 1. Myši chodí tuze tiše, mají tlapky
jako z plyše. Myšku si vyrobíme z pevného
papíru.
• 19. 1. První vločka, druhá, třetí z nebe na
zem rovnou letí. V Mraveništi bude chumelit,
vyrobíme si spoustu originálních vloček.
• 26. 1. Ozdobíme brčko na naše pitíčko.
Na brčko si vyrobíme a nalepíme oblíbené
zvířátko.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
vždy od 9 do 11 hod. V Komunitním centrum
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Připravujeme pro děti básničky, známé říkanky,

výtvarnou činnost a někdy také pohádku. Také
rádi zpíváme, povídáme si a především hrajeme
si.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.mcmraveniste.cz. Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Zima venku na hraní?
Ve spolupráci s mateřskou školkou Barevný
ostrov pro vás máme otevřenou volnou herničku, kde si můžou děti hrát v teple se všemi
hračkami ve třídě a maminky si mohou vychutnat
šálek čaje nebo kávy.
Hernička je až do konce dubna 2018. Setkáváme se každou středu od 16 -18 hodin ve žluté
třídě. Vstup bočním vchodem vpravo od hlavního vchodu. Vstupné 50 Kč / rodina.
Za Mraveniště
Bára Kružel

Jaký byl životní příběh lyžařky Marie Luisy Zacpálkové
8. prosince uplynuly tři roky ode dne, kdy nás
opustila Marie Luisa Zacpálková, několikanásobná mistryně republiky ve sjezdovém lyžování
a akademická mistryně světa z roku 1949. Narodila se a žila celý život v Černošicích, později
i se svým manželem, Jiřím Zacpálkem, též mistrem republiky za tým tenisové Sparty z roku
1951.

hledat. Při svém hledání našli Václava Vrbatu –
a v místě, kde jej objevili, dnes stojí památník
Hanče a Vrbaty.
Matka Marie Luisy lyžovala až do svého
posledního dne – zemřela přirozenou smrtí na turistických lyžích (pro pamětníky tzv.
spodní a vrchní tah) v lese mezi Černošicemi
a Třebotovem.

Rodiče stáli u zrodu českého sportu
Její životní příběh spolu s rodinným prostředím, ve kterém vyrůstala, vede až k samým počátkům sportu a tělovýchovy v českých zemích.
Její rodiče byli přáteli „dětí“ zakladatelů Sokola,
Tyrše a Scheinera. Když se 24. března roku
1913 konal památný tragický závod na lyžích na
krkonošských hřebenech, byli to právě manželé
Reinwartovi, kteří byli na Horních Mísečkách,
a když se k nim doneslo, že Bohumil Hanč se
v mlze při závodě ztratil, vydali se ho na lyžích

Jak se dostala k lyžování
Marie Luisa – či spojením prvních slabik bylo
dáno oslovení jejími přáteli „Malu“, lyžovala
v době, kdy i vrcholový sport byl zcela amatérský. Škoda, že tento výraz dostal s lety poněkud
neuctivý nádech. Znamená totiž v latině „z lásky“
- a jinak než s nezměrným nadšením by to ani
v té době provozovat nešlo. Počátky jejího tréninku byly v době, kdy za první republiky v celém
Špindlerově Mlýně nebyla jediná lanovka a platilo „co si za den vystoupeš, to si také sjedeš“.

Taneční kurzy si
našly své příznivce

Režim dal její sportovní kariéře „stopku“
Dopady dvou devastujících ideologií bohužel
její sportovní kariéru silně omezily. Vzhledem
k tomu, že ještě před válkou vycházely o jejích
výkonech novinové články s titulky jako „Děvče
bije olympioniky!“ by ji totiž asi neminula nominace už na olympiádu v roce 1940 – kdyby se
konala. S národním týmem se připravovala na
svou poslední zimní olympiádu v Oslu v roce
1952. Až těsně před jejím začátkem byli všichni označeni za politicky nespolehlivé, tedy bez
šance se olympiády zúčastnit.

Podzimní taneční kurz s kubánskou tanečnicí DORIS MARTINEZ měl velký úspěch. Od
konce ledna 2018 tak na něj naváže další.
Probíhat bude opět po pět úterních večerů
v městském sále na Vráži.
Vybírat je možné ze dvou tanečních stylů.
První, AFROBEAT je moderní pojetí afrických
tanců s přesahem do reggaetonu a dalších
moderních tanců. Zapotíte se, zformujete
postavu a zároveň se naučíte sexy figury,
které můžete použít kdykoliv a kdekoliv na
parties. Druhý, LATINOMIX je mix latinskoamerických tanečních stylů, jako např. kubánská salsa, cha cha chá, samba, rumba, son,
mambo apod.
Pokud se chcete přidat, registrujte se na
e-mail: kovaroval@email.cz, tel. 607 707
303.
Ladislava Kovářová
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Sportu se nikdy nevzdala
Ačkoliv posledních 20 let svého života bojovala Marie Luisa s Parkinsonovou chorobou,
nezabránilo jí to věnovat se druhému rodinnému
sportu – tenisu - natolik, že řadu let byla mezi
dvěma-třemi nejlepšími ve své věkové kategorii
v republice. Ještě ve věku přes 70 let neváhala
řídit auto na mezinárodní veteránské tenisové
mistrovství Maďarska.
Sport se během jednoho lidského života nesmírně vyvinul a změnil. Ale nadšení generací

jeho průkopníků čelit v každém věku nedokonalému vybavení, nevlídným tréninkovým podmínkám či přímo perzekuci, zůstane vysoce nastavenou laťkou a inspirací.
Jan Zacpálek, syn

-- Marie Luisa Zacpálková patřila ve své době
mezi lyžařskou špičku. -2x FOTO: rodinný archiv J. Zacpálka
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Poberounský dvojboj přivítal 160 gymnastů
V dobřichovickém Jojo Gymu proběhl dne 17.
listopadu 2. ročník gymnastického závodu Poberounský dvojboj. Přestože je tento závod určen především oddílům z regionu, přihlásili se
na něj závodníci i ze vzdálenějších měst, jako
jsou Benátky nad Jizerou nebo Jaroměř. Celkový počet 160 gymnastek a gymnastů předčil
očekávání organizátorů.
Závod je určen dětem od 4 do 12 let a pro-

bíhá na prostných a na přeskoku. Propozice
soutěže jsou koncipovány tak, aby se jí mohli
zúčastnit gymnastičtí začátečníci, stejně tak jako
pokročilejší cvičenci. Ti pak zařazují do sestav
náročnější prvky, za které získávají bonifikace.
Nejúspěšnějšími týmy v soutěži družstev byl Sokol Jaroměř, domácí Gym Dobřichovice a Sokol
Černošice.
Z vysoké účasti je patrné, že zájem o sportov-

ní klání je mezi dětmi i jejich rodiči. Jim vděčíme
za skvělou atmosféru, kterou během závodu
vytvořili.
Závod tohoto rozsahu by bylo velmi těžké realizovat pouze z vlastních zdrojů a ze startovného.
Tímto děkujeme Středočeskému kraji a městu
Dobřichovice za finanční podporu akce.
Lenka Doležalová Pavilková

2x FOTO: archiv JoJo Gym

-- O sportovní klání je mezi malými gymnastkami a gymnasty velký zájem. -FOTO: archiv členů
Skate Černošice

Zprávy
ze Sokola
Turnaj mladších a nejmladších žáků
Dne 12. listopadu 2017 pořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol Černošice ve spolupráci s VV RSST Praha-západ turnaj mládeže ve
stolním tenisu. Turnaj je součástí bodovaných turnajů regionu a mohou se ho zúčastnit všichni registrování hráči v oddílech stolního
tenisu na okrese Praha-západ, neregistrovaní členové TJ, SK a ZŠ
okresu Praha-západ. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů ve dvou
kategoriích.
V kategorii nejmladších žáků se na 1. místě umístil Jan Šťastný
z Viktorie Ořech a v kategorii mladších žáků zvítězil Melichar Němejc
rovněž za Viktorii Ořech. Kompletní výsledky turnaje budou uvedeny na webových stránkách stolního tenisu regionu Praha-západ
(https://sites.google.com/site/rsstpz/turnaje-mladeze).
Za Sokol Černošice Petr Veselý
FOTO: Petr Zmatlík

-- V černošické sokolovně se v listopadu 2017 konal turnaj ve
stolním tenise. --

-- Skejťáci se vypravili z Růžohorky na Sněžku. --

Ani v zimě skejťáci nelení
Tentokrát jsme se vydali s jezdci z místního parku a několika dalšími kamarády na Sněžku. Celou akci pořádala "Zážitková cestovní kancelář Fiasco",
kterou organizuje jeden z členů místního sdružení Skate-park Černošice.
Mimo jiné nás na cestě doprovázel i Honza Bašný, který je jeden z předních organizátorů skateových akcí, závodů a sám je vynikající jezdec.
Výprava se vydala z Velké Úpy přes Růžohorky na Sněžku, kde jsme se
občerstvili svařeným vínem, čajem a následně jsme se vydali přespat na
Luční boudu. Cestou nás zastihla nepřízeň počasí, ale přesto jsme si s ní
hravě poradili. Na Luční Boudě jsme se v teple a klidu navečeřeli, užívali
jsme si pohodu s přáteli a rekapitulovali si zážitky.
Další den dopoledne jsme se vydali do Špindlerova Mlýna. Počasí stále
bojovalo proti nám, ale po sestupu do nižších úrovní hor jsme se dostali
i pod nepříznivé mraky a zbytek cesty jsme prošli v klidu. Ani silný vítr, sníh,
mráz či bílá tma nezastavily statečné skejťáky na cestě za dobrodružstvím.
Nakonec vše dopadlo dobře a ve zdraví jsme se vrátili domů.
Michal Trešl
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SK Černošice hledá do svých řad malé tygříky
Na začátku roku pořádá SK Černošice ve spolupráci s ČSLH opět větší náborovou akci pro nové
dětské zájemce o lední hokej. Přijďte se k nám
se svými dětmi podívat ve čtvrtek 25. ledna 2018
v 15 hodin, aby si mohly vyzkoušet první krůčky
na ledě. Ty zdatnější pak i jaké to je hrát hokej.
S sebou si nezapomeňte zimní sportovní oblečení, rukavice, pokud máte tak i brusle a helmu
(může být i lyžařská). Nabízíme možnost zapůjčení bruslí, helmy i dalších částí výstroje.
Nábor pokračuje po dobu celé sezóny vždy
v úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli od
8 hodin.
Další info na www.sk-cernosice.cz nebo u Martina Jůzka na tel. 602 390 430, juzek.martin@
seznam.cz.

FOTO: archiv SK Černošice

-- Společná fotka z akce „Pojď si hrát“. --

Za SK Černošice Hana Bláhová

První adventní víkend na zimním stadionu
V sobotu 2. prosince se na zimním stadionu
konaly již čtvrtým rokem vepřové hody. Již tradiční podzimní akci zahájilo veřejné bruslení
a prodej zabijačkových dobrot u stánků před
zimním stadionem.
Vrcholem celé akce je vždy utkání mužů „A“
týmu. Tentokrát se utkali s jedním z největších

rivalů, vítězem posledních dvou ročníků KLM
s mužstvem HC Junior Mělník.
Na zimní stadion si přišli na svá černošická
hokejová léta zavzpomínat také Oleg Kobranov
(nar. 1925) a o 2 roky mladší Zbyněk Löbl.
Z rukou Martina Jůzka převzali na ledové ploše
před začátkem utkání pamětní medaili klubu

a vhodili čestné vhazování. „A“ tým mužů sice
nevyhrál, ale věříme, že si fanoušci vepřové
hody užili.
Za SK Černošice Hana Bláhová

FOTO: Petr Kubín

FOTO: archiv SK Černošice

-- Oleg Kobranov (vlevo) a Zbyněk Löbl (uprostřed) vzpomínají na
hokejová léta na zimním stadionu. --

leden
6. 1.
7. 1.
10. 1.
11. 1.
13. 1.
14. 1.
18. 1.
26. 1.
29. 1.
31. 1.

-- Oleg Kobranov při čestném vhazování puku. --

Přehled akcí v Černošicích
C&K Vocal – Tříkrálový koncert
18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční oratorium J. S. Bacha v provedení Pražských Pěvců a Černošické 18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
komorní filharmonie
Zasedání zastupitelstva
19.00, Club Kino
Schůzka spolků – téma: oslavy 100. výročí republiky
19.00, Club Kino
19.30, Club Kino
Skautsko-farní ples
Výprava na Severní pól - akce Sokola pro děti
14.30, sraz na konci Husovy ulice
Alexander Bone Quartet – jazzový koncert
20.00, Club Kino
Irena Budweiserová s kapelou – koncert
20.00, Club Kino
Jeden strom – Otevíráme další 1. třídu – beseda pro veřejnost
17.30, Komunitní škola Jednoho stromu, Střední 367
Veřejné setkání se starostou a místostarostou
19.00, městský sál na Vráži

únor
5. 2.
15. 2.

Tigel Price Trio – jazzový koncert
Fleret slaví 35 let – koncert

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino

Facebook / Kultura v Černošicích
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Mikulášské trhy
4x FOTO: Petr Kubín

Tradiční Mikulášské trhy se letos konaly v sobotu 9. prosince na náměstí
Centra Vráž. Navzdory silnému větru přišlo návštěvníků dost a dost. Užili
si předvánoční pochutiny, nakoupili řemeslné dárečky a zhlédli bohatý program. Na pódiu vystoupily dětské pěvecké sbory Tutte Le Note a Mifun,
malé zumbistky Venduly Kořínkové, v přilehlém městském sále se hrála pohádka a celým dnem nás provázeli zábavní chůdaři. Na konec přišel i veliký
Mikuláš s andělem a čertem, a oči žasly při sledování ohňové show. Děkujeme pořadatelce, paní Kristýně Pánkové za další ročník vydařené akce
a těšíme se opět za rok na shledanou!
Adéla Červenková
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Nigel Price trio (UK, CZ)
Kdy: 5. 2. v 20.00
Kde: Club Kino
Během své více než čtvrtstoletí trvající kariéry se jazzový kytarista Nigel Price
propracoval mezi nejuznávanější jazzmany Velké Británie. Jeho hra je proslulá jak
nervním bebopovým tepem, tak hlubokou bluesovou citlivostí. Mezi vrcholy jeho
kariéry patří koncert s Gladys Knight v Royal Albert Hall či nedávné nahrávání
alba Van Morrisona „Keep Me Singing“. Na počátku své profesionální kariéry se
věnoval reggae a funku, aby posléze obrátil svou pozornost k jazzu. Kytaristé,
kteří ho ovlivnili, jsou veličiny jako Wes Montgomery, Joe Pass, John McLaughlin
a jeho Mahavishnu Orchestra. Nigel hrál na více než 50 albech včetně svých
pěti jako lídr, strávil deset let na turné s acid jazzovou partou The Filthy Six, byl tři
roky členem kapely Jamese Taylora (s ním nahrál 5 alb) a hrál též s legendárním
Davidem Axelrodem. Nigel získal mnohé ceny: např. Parliamentary Jazz Award
(nejlepší jazzová kapela roku 2010) a v letech
-- Kytarista Nigel Price patří mezi
2014 a 2015 byl nominován jako kytarista na
nejuznávanější jazzmany Velké
British Jazz Award, aby výroční cenu pro nejBritánie. -lepšího jazzového kytaristu roku 2016 konečně
vloni na jaře získal. Nigel je pravidelným hostem v legendárním (a nejslavnějším) londýnském jazzovém klubu Ronnie Scott v Soho,
kde se zúčastnil již více než 500 vystoupení.
Jeho poslední album, jež natočil se svým hammondkovým triem pod názvem „Heads & Tales
Volume 2“, získalo mnoho kritických uznání.
A právě i na hamondy v podání Jakuba Zomera
se můžete těšit i u nás v Černošicích. Koncert
se koná v pondělí 5. 2. od 20.00 v Club Kině.
Sestavu doplní Tomáš Hobzek na bicí. Vstupné
150 Kč, senioři nad 65 let 120 Kč. Více informací najdete na www.nigelprice.biz.
FOTO: archiv interpreta
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Moře vody Berounkou odteklo,
nespočet vlaků po mostě projelo,
spousta buchet ze světa zmizelo
a hodně dětí v rodiče dospělo,
ALE
Mokropeský masopust je s námi stále.
Letos oslavíme 30. narozeniny.
www.mokromasopust.cz

Kdy: 10. února
Kde: Masopustní náměstí

Tříkrálová sbírka 2018
Dobrou zvěst vánočních svátků budou šířit ve
vesnicích a městečkách našeho regionu koledníci tříkrálové sbírky v době od 1. do 14. ledna
2018. Koledníci převlečení za tři biblické krále
bývají přijímání velmi vlídně a lidé dobré vůle rádi
přispívají na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé
situaci. Domy, které navštíví, poznačí tři králové
zkratkou K+M+B+2018, což lze vykládat jako
iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar),
ale spíše jde o formuli požehnání „Ať Kristus
požehná tomuto příbytku (Christus masionem
benedicat )“.
Tříkrálovou sbírku v našem regionu organizuje Farní charita Řevnice a ze získaných peněz
podpoří potřebné jednotlivce a rodiny v našem
regionu. Nejčastěji míří peníze do rodin, které
potkalo nějaké neštěstí jako ztráta zaměstnání,
nemoc, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách pomůže charitní pomoc vyrovnat se s těžkou situací.

FOTO: archiv Farní charity Řevnice

Část výtěžku tříkrálové sbírky (35 %) využije celostátní Charita ČR na pomoc potřebným
v různých koutech České republiky a v zahraničí. Letos díky obětavým koledníkům bude moci
podpořit Humanitární středisko Arcidiecézní
charity Praha, Azylový dům pro matky s dětmi
v Brandýse nad Labem, přispěje na vybudování
komunitního centra Harfa Farní Charity Vlašim
a peníze z kasiček poputují také do Ugandy na
zajištění chodu tamní nemocnice.
Do Tříkrálové sbírky se mohou zapojit děti
i dospělí jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod. Kdo má o tuto službu zájem, ať
se přihlásí Petrovi Komárkovi na tel.: 724 370
941 nebo e-mail: P.Komarek@seznam.cz. Je
možné se také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity Řevnice.
Eva Vaculíková,
Farní charita Řevnice

-- Letošní tříkrálová sbírka proběhne v době
od 1. do 14. ledna. --

Tříkrálový koncert v kostele
Kdy: neděle 7. ledna od 18 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 7. 1. 2018 v 18 hodin zazní v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích Vá-

noční oratorium J. S. Bacha v provedení Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra. Pro mnoho
lidí vánoce začínají v prosinci a končí dvěma
FOTO: archiv ČKF

vánočními svátky. Původní slunovrat i pozdější symbolika zrození představitele světla lásky
v neméně láskyplné rodině však byly teprve
začátkem bujarého veselí, které v křesťanské
tradici končí až svátkem Křtu Páně první neděli
po 6. lednu. Tento koncert je prvním pokusem
ČKF tuto tradici naplnit jednou z nejveselejších
Bachových skladeb s rozverným začátkem sólových tympánů, trylky fléten a hobojů s jásavými sopránovými trubkami, sborem i sólisty.
Zlevněné vstupné bude poskytnuto v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží.
Děkuji městu a ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto koncertu.
Václav Polívka

-- Kostel Nanebevzetí Panny Marie rozezní
Vánoční oratorium J. S. Bacha. --

z města a okolí
FOTO: archiv Quartetu

FOTO: archiv CK Vokal

-- Současná sestava skupiny: Helena Arnetová, Hana Horká, Michal Pleskot,
Zuzana Hanzlová, Jiří Cerha --

C&K Vocal - Koncert Tříkrálový
Kdy: sobota 6. ledna od 18 hodin
Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Před Vánocemi se to rozličnými koncerty či
večírky jenom hemží, a proto jsme se s panem Jaroslavem Kopicem rozhodli připravit
hudební bonbonek až na samý konec vánočního období.
C&K Vocal, legenda na poli vokálních
skupin, se na rockových a divadelních pódiích pohybuje už od roku 1969. Jiří Cerha,
Ladislav Kantor, Helena Arnetová a Luboš
Pospíšil se nejdříve profilovali jako folková
skupina. V roce 1972 se dali na profesionální
dráhu a přijali angažmá v legendárním divadle Semafor. Od té doby stáli při veškerých

-- Alexander Bone hraje jazz velmi moderně. --

důležitých nahrávkách českých hudebních
veličin. Spolupracovali s Vladimírem Mišíkem,
Michalem Prokopem, Milanem Svobodou
atd. V roce 1976 pro Artii v angličtině a o rok
později i v češtině nahráli legendární album
Generace. Od té doby uběhlo mnoho času,
ale legendární C&K Vocal, byť v trochu jiném složení, je tu stále s námi a v sobotu
6. ledna od 18 hodin vystoupí v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupenky na tuto hudební událost obdržíte za 150
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv I. Budweiserové

Alexander Bone
Quartet
Kdy: čtvrtek 18. 1. v 20.00
Kde: Club Kino
Dvacetiletý fenomenální altsaxofonista, klavírista, skladatel, aranžér a producent stihl již
posbírat mnoho ocenění. British Jazz Awards
'Rising Star' Winner (2016), BBC Young Musician Jazz Award Winner (2014). Alexander Bone
hraje jazz velmi moderně, s přesahy do popu
a fusion. V září 2015 hrál pro miliony diváků na
závěrečném večeru festivalu Proms, vysílaného
v přímém přenosu na TV kanálu BBC Two. Spolupracuje s velkými jmény jazzu a popu: Kylie
Minogue, Gary Barlow, Liane Carroll & Dave
Holland, Nile Rodgers a Rudimental. V roce
2014 byl korunován jako vůbec první vítěz soutěže BBC – Cena pro Mladého jazzového hudebníka a v roce 2016 byl zvolen vítězem British
Jazz Awards v kategorii „vycházející hvězda" jak
odbornou porotou, tak hlasováním veřejnosti.
V černošickém Club Kinu ho ve čtvrtek 18. ledna od 20 hodin doprovodí skvělí čeští studioví
hráči Petr Beneš (piano), Petr Dvorský (kontrabas) a Marek Urbánek (bicí).
Vstupné 150 Kč, senioři nad 65 let 120 Kč.
Více informací najdete na www.alexanderbone.
com. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

-- Projev Ireny Budweiserové je velmi osobitý a zároveň energický. --

Koncert Ireny Budweiserové
Kdy: 26. ledna ve 20.00
Kde: Club Kino
Vážení a milí příznivci černé muziky, zveme vás
na koncert Ireny Budweiseové a jejích dvou
přátel, kytaristů Mirka Linky a Jakuba Racka.
Těšit se můžete na velmi osobitý a zároveň energický projev Ireny Budweiserové při
interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových
skladeb, folkových balad a jejích vlastních
písniček, podpořený virtuosní hrou kytaristů
Miroslava Linky a Jakuba Racka, se kterým
Irena zazpívá i několik duetů.

Jmenovitě uslyšíte například spirituály Everytime, Lord Help me, Nobody Knows, Stranger či Jericho, baladu I Rather go Blind, Ebenovu miniaturu Zapomeneš a Ireniny autorské
kousky spolu s dalšími písničkami.
Většinu velmi originálních aranží má na
„svědomí“ prvně jmenovaný, kytarista Mirek
Linka, se kterým Irena vystupuje již řadu let,
druhým kytaristou je Jakub Racek, zakladatel
kapely Monogram a dlouholetý bývalý kytarista rakouského Nuggetu.
Pavel Blaženín

Fleret slaví 35 let
Kdy: 15. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Vizovická kapela Fleret patří ke stálicím na
české hudební scéně. Za dobu své existence kapela odchovala tři generace fanoušků
a na svém kontě má přes deset studiových
alb. Fleret nemá problém rozpálit několika
tisícový dav na prestižním festivale, ale zároveň s chutí zahraje v tom nejmenším sále
v příjemné akustické podobě.
Vstupenky na koncert obdržíte za 180
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ADLER-OLSEN, Jussi: Selfies – severský
krimi román, sedmý případ Carla Morcka z oddělení Q;
COLE, Daniel: Hadrový panák – nejočekávanější detektivní román roku 2017;
FALCONER, Colin: Valhalla Atlantida – historický román o skupině Seveřanů, kteří se vypraví
na dobyvačnou výpravu;
FOJTOVÁ, Věra: Čas havranů – historický román z Valašska - 1. poloviny 17. století;
FREEMAN, Kimberley: Luční kvítí – čtivý román z Austrálie;
GABALDON, Diana: Mořeplavec – dobrodružný román, 3. pokračování románu Cizinka;
GILLER, Katarína: Záhada zadního pokoje
– psychologický román o ženě, která odhaluje
rodinná tajemství;
GUSKIN, Sharon: Čas zapomnění – psychologický román s motivem reinkarnace;
CHILD, Lincoln: Úplněk vlka – americký dobrodružný román;
ISHIGURO, Kazuo: Pohřbený obr – nejnovější próza držitele Nobelovy ceny za literaturu
2017, děj románu se odehrává na počátku raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno
opustili Římané, nezadržitelně mění v trosky;
KATALPA, Jakuba: Němci – román je přímočarým příběhem vykořenění, kronikou tragického osudu;
MIKŠÍKOVÁ, Karolina: Život, na který metr
nestačí – humorné příběhy z malé vesnice;

SHARMA S., Robin: Mudrc, surfař a byznysmenka – knížka o duchovní cestě za sebepoznáním, cestě plné zkoušek;
ŠPAČKOVÁ, Lenka: Pámbu vám to vrátí na
dětech – humorný příběh;
TAYLOR, Patrick: Doktore, poplach, jde
o všechno! – humorný román;
TURSTEN, Helen: Nevycházej po setmění –
švédská detektivka;
VALLEJO, Virginia: Milovala jsem Pabla, nenáviděla Escobara – vzpomínky novinářky na
život s králem kolumbijské narkomafie;
VILLENOISY, Sophie de: Veselou sebevraždu a šťastný Nový rok – humorný příběh;
ZÁVACKÁ, Irena: Šaty pro bohyni – historický
román z období starověkého Egypta zachycuje
dramatické události několika postav a věrně
evokuje atmosféru tehdejší civilizace.
Knížky pro děti a mládež:
DISNEY, Walt: Slavný myší detektiv – pohádka pro nejmenší;
HORÁČEK, Petr: Husa Líza – knížka dostala
v USA řadu prestižních knižních ocenění, publikace pro menší děti;
KROLUMPPEROVÁ, Daniela: O modrém
světle – poutavý a napínavý příběh o chlapci Otíkovi, který nerad čte a nemá vztah ke
knížkám;
RÖSSLER, Ivan: Pat a Mat …a je to! - knížku podle televizních večerníčků napsal Ivan
Rössler, příběhy oblíbených kutilů.

Naučná literatura:
BELMONDO, Jean-Paul: Mých tisíc životů
– vzpomínková knížka, v níž Belmondo vypráví
o svém šťastném dětství, o úporném boji, který
vedl za svůj sen stát se hercem. O své životní
lásce k boxu, rychlých autech, ztřeštěnostech
a kaskadérských kouscích;
GUTJAHR, Axel: Ptáci na zahradě – brilantní
barevné fotografie zahradních ptáků, množství
užitečných rad a snadno srozumitelných návodů. Kniha je cenným rádcem pro každého milovníka ptáků;
HANŠPACHOVÁ, Jana: Pohádková angličtina – 17 jednoduchých pohádek v angličtině;
LAIR, Sylvie: Trénink paměti – kniha umožňuje každého poučit o paměti a současně zhodnotit a zdokonalit své schopnosti. Čtenář si může
otestovat svou paměť;
LYNCH, Charlotte: Cvičení pro rozvoj řeči
– prevence a náprava poruch komunikace
u mladších dětí.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice
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RECEPČNÍ

PRACOVNÍK NA ÚDRŽBU
GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční, jejichž hlavní pracovní
náplní je odbavování hráčů a každodenní komunikace s klienty.

POŽADUJEME:
Dokončené střední vzdělání. Řidičský průkaz skupiny B výhodou.
NABÍZÍME:
Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu
v moderním golfovém arálu.
NÁSTUP V ÚNORU—BŘEZNU 2018

POŽADUJEME: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné
vystupování, komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet)
a aktivní znalost anglického jazyka.
Orientace v golfovém prostředí výhodou.
NABÍZÍME: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality
a zajímavé platové ohodnocení. NÁSTUP V BŘEZNU 2018

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz
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Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice
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Hledáme paní na hlídání syna - 7 let
a úklid - 1x týdně.
Telefon - 737 184 921.
Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

