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-- Radost z vítězství v krajské hokejové lize byla opojná! --

Máme mistrovský titul KHL
- „Hoši, děkujem!“
Hodnotný dárek ke 100. výročí vzniku republiky nadělili sobě, i nám všem ostatním
fandům hokeje, hokejoví mistři SK Tygři Černošice. 11. března na domácím ledě při
rekordní návštěvnosti vybojovali titul MISTRA krajské hokejové ligy. První titul svého
druhu v historii hokeje v Černošicích. S hlavním trenérem Luďkem Záhorským si
tento historický sportovní úspěch připomeneme.
-- Oslava vítězství na domácím ledě.
Šampaňské teklo proudem. --

XX Jak vypadají první dny trenéra a jeho
mužstva po takovémto úspěchu? Co se odehrálo? Myslím tím oslavy, gratulace, odpočinek, plánování budoucnosti atd.
Oslavy byly po zápase do noci. Povedlo se
nám oslavovat až do nedělní noci. Odpočinku
moc nebylo. Naplno jsme se snažili užít si tento úspěch. Žádné plány, jen vnímání tohoto
okamžiku.
XX Co pro vás získaný titul mistra
znamená?
Pro mě asi nic. Vyhrávají hráči, prohrává trenér :)
Pro kluky a pro klub je to velký úspěch.
XX Je získaný pohár putovní? Pokud ano,
na jakou dobu vám zůstane?
Ano, je putovní. Někdy v létě nám bude dána
o trošičku menší replika a tento budeme muset vrátit. Měli jsme to štěstí, že letos je putovní
pohár zcela nový a jsme jeho prvními vlastníky.
V tomto případě je mužstvo uvedeno i na štítku,
jako první vítěz.
pokračování na str. 21

z radnice

Co nás čeká a nemine v další fázi rekonstrukce II/115
Společně s tímto textem zveřejňujeme výběr
schématických informací k plánovaným uzavírkám a objížďkám, které budou souviset s pokračováním rekonstrukce krajské silnice II/115.
Loňská část začala pod kopcem od Dobřichovic a došla na Vráž zhruba na křižovatku s Ostružinovou ulicí. Letos stavba začne zdola, od
železničního přejezdu u černošického nádraží.
Předběžně by se měla zahájit na začátku května,
pokud kraj včas získá stavební povolení na dešťovou kanalizaci.
Stavba bude probíhat v několika fázích a pro
každou z nich jsou navrženy objížďky pro osobní
dopravu a řešení pro autobusové linky (umístění
zastávek). Zde přinášíme první dvě z nich.
Po loňských neblahých zkušenostech jsme
realizační firmu i krajskou správu silnic coby investora požádali o lepší plánování a organizaci
doprovodných omezení. Náš odbor investic
předložil naše požadavky a připomínkoval práci
dopravního projektanta. V závěrečné fázi byla
funkčnost navržených tras prověřena zkušební
jízdou městské autobusové linky a byly provedeny poslední úpravy. Z hlediska kvality stavby, ke
které jsme měli nemalé výhrady, snad pomůže
výměna technického dozoru investora (TDI), ke
které krajská správa přistoupila na naši přímou
žádost.
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V první etapě budou objížďky relativně krátké
a vedené bočními ulicemi v centru města. Kvůli
poloměru zatáčení autobusu se oba směry bohužel dvakrát kříží, nebylo to možné jinak. Nákladní
vozy (kromě zásobování) budou mít opět vjezd do
města zakázaný. V ulicích, kudy bude doprava vedena, bude nutné omezit parkování.
Ulice Dr. Janského i ulice Zd. Lhoty budou už
od mokropeského nádraží ve směru do Černošic
slepé, protože kolem hotelu Kazín a přes vedlejší
železniční přejezd nebude možné projet.
Autobusové zastávky budou během této etapy posunuty ze současného místa před hotelem
Slánka o blok dále od nádraží, na protější stranu ulice proti vile Tišnovských (budoucí radnici),
místo současných podélných míst pro parkování.
V následující etapě (po změně projektu je označena jako třetí) budou auta projíždět opět bočními
ulicemi. Nelze se vyhnout negativním důsledkům
z hlediska hluku, bezpečnosti, omezení parkování, dočasného zjednosměrnění některých ulic,
většího opotřebení povrchu komunikací apod.
Autobusová linka, která by v této fázi danou lokalitou neprojela, pojede oklikou přes Dr. Janského
a Kladenskou ulici. U mokropeské samoobsluhy
bude nová zastávka. Termín zatím není stanoven.
V pozdějších etapách, až se rekonstrukce posune dále do kopce, budou objízdné trasy kom-

binací kratších objížděk bočními ulicemi (myšleno zejména pro místní obyvatele) a delší objížďky
přes ulici Dr. Janského podél trati (myšleno pro
tranzitní dopravu), aby se intenzita provozu
rozložila.
Přes veškerou snahu je zřejmé, že rekonstrukce nám všem přinese komplikace a nezbývá než
se obrnit trpělivostí a tolerancí. I když nejde o projekt města, samozřejmě budeme průběžně situaci monitorovat, s investorem i stavební firmou komunikovat a zajišťovat co nejlepší informovanost.
Dobrou zprávou je aspoň to, že kvůli rekonstrukci nebude uzavřen hlavní železniční přejezd.
Zde se část krajské komunikace opravila již při
stavbě navazující Komenského ulice, a dnes se
to hodí.
Pokud jste tak ještě neučinili, doporučujeme
se přihlásit k SMS rozhlasu, sledovat (kliknutím
na „líbí se mi“) facebookový profil města, případně městský web (přímo, nebo stažením aplikace
V obraze, která Vás sama upozorní na všechny
aktuality).
Filip Kořínek,
na základě projektu dopravních opatření
zpracovaného pro Krajskou správu a údržbu
silnic a informací získaných od realizační firmy

z radnice

Otevřený dopis k situaci po novele stavebního zákona
Vážená paní, vážený pane,
náš Odbor územního plánování přijal Vaši žádost
o vydání závazného stanoviska k Vašemu záměru.
Jako úřad, který chce přistupovat ke klientům
otevřeně, Vás bohužel musíme informovat, že aktuálně nejsme schopni stanoviska vydávat v obvyklých lhůtách. V současné době se pohybují kolem
50 týdnů. Situaci sami považujeme za neúnosnou,
ale nevznikla naší vinou a její řešení je mimo naše
možnosti.
Parlament ČR loni v létě přijal změnu stavebního
zákona, kterou s účinností od 1. ledna 2018 odebral (v naší oblasti čtrnácti) místně příslušným stavebním úřadům pravomoc posuzovat soulad záměrů
s územním plánem v rámci územních řízení a převedl
ji na „obce s rozšířenou působností“ (zde ORP Černošice), společně s dalšími změnami, které zvýšily
komplikovanost a náročnost celého procesu.
Tato změna pro náš úřad znamenala potřebu výrazného navýšení kapacity, a proto jsme na podzim
vyhlásili výběrová řízení na obsazení zatím čtyř nově
zřízených pracovních pozic (cílový stav bude +6).

Bohužel při současné situaci na trhu práce se nám
dosud podařilo obsadit jen jedno, i přes intenzivní
úsilí od inzerce přes přímé oslovování až po žádost
o podporu dotčených obcí i nadřízených orgánů. Situace je natolik zoufalá, že o doporučení možných
kandidátů dokonce žádáme samotné klienty.
Obrátili jsme také na krajský úřad. I jemu ale
chybějí pracovníci a převést agendu na jinou obec
s rozšířenou působností nelze, protože podobně
zavaleny jsou prý všechny. Vrátit agendu stavebním
úřadům, které ji vykonávaly dříve, bez změny zákona
nepřipadá v úvahu - rozhodnutí by nebyla platná.
Příčinu situace vidíme v nedomyšleném a špatně
implementovaném rozhodnutí státu.
Považujeme za neefektivní, a vůči občanům nevstřícné, pokud i o malých stavbách jako je zřízení
studny, rozšíření garáže nebo dělení pozemku, se
má rozhodovat na úrovni ORP. Veřejná správa by
měla být občanům co nejbližší, nejde-li o odborně
náročné věci vyžadující kvalifikovanější pracoviště.
Období od přijetí zákona do jeho účinnosti bylo
krátké. Stát nestačil ani upravit výši příspěvku na vý-

kon státní správy (takže navýšení nákladů platí obec
ze svého), ale dotčená města měla za pár měsíců od
schválení zákona zvládnout vytvořit pracovní pozice,
najít za tabulkový plat odborně zdatné pracovníky na
přehřátém pracovním trhu a plně je zaučit a zapracovat do nově nastaveného systému.
Situaci dále zhoršily některé místní stavební úřady, které na nás své klienty odkazovaly již řadu týdnů
před koncem roku. Náš úřad tak byl zahlcen dokonce již před účinností nového zákona.
Vedlejším důsledkem je, že není čas na obvyklou vstřícnost a podporu našim klientům, například
když zjistíme chyby v projektové dokumentaci nebo
žádosti. Tlak času nás nutí takové žádosti rovnou
vracet.
Tento dopis bude poskytnut i médiím, zástupcům
státní správy (krajský úřad, ministerstvo pro místní
rozvoj) a zákonodárcům za Středočeský kraj jako
podnět k přehodnocení novely stavebního zákona.
S úctou a s omluvou za nepříjemnosti, které Vámi
i námi nezaviněná situace bohužel přináší,
Filip Kořínek, starosta města Černošice

Doslovné znění dopisu adresovaného klientům, který otevřeně vysvětluje situaci na odboru územního plánování MěÚ Černošice.
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Fototalent Černošic
Děkujeme všem, kteří se již zapojili do akce Fototalent Černošic. Přicházejí nám opravdu kvalitní úlovky! Přinášíme vám několik z nich – jako ocenění
jejich autorů a současně výzva vám, abyste se zapojili také. Není třeba
čekat, fotografie můžete vkládat i na několikrát (maximálně 10 ks od teď až
do podzimní uzávěrky). Na podzim sestavíme porotu, která navrhne výběr
fotografií nejen na stupně vítězů, ale hlavně také do městského kalendáře
a/nebo fotoknihy. A na závěr, tahle akce rozhodně není jen pro děti, jak mi
někdo říkal – věříme, že oči a talent tu má spousta dospělých ;-)
www.mestocernosice.cz/fototalent
Filip Kořínek
FOTO: Jan Forchheim

FOTO: Milan Fara

-- Fotografováno za deště přes čelní sklo auta --

-- Přelom léta a podzimu 2018 --

FOTO: Mirka Šiková
FOTO: Ondřej Havlíček

-- „Foceno jen mobilem, bohužel.“ --- Černošické vily v pohybu --

O FOTOTALENT

ČERNOŠIC
FOTO: Lenka Jelínková

Staňte se spoluautorem fotoknihy nebo kalendáře z Černošic
a okolí! Uděláte radost sobě i ostatním a zapíšete se do historie.
Pošlete nám své zajímavé a originální fotografie města a okolí.
Výběr zveřejníme každý měsíc od března do září v IL a na webu.
Nejlepší zařadíme do fotoknihy nebo fotokalendáře na rok 2019.
2x 3000 Kč vítězům dle odborné poroty a v hlasování veřejnosti.
Fotky nahrajete na www.mestocernosice.cz/fototalent
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-- Kachny v západu slunce --

z radnice

Jednou větou...
• Odbor životního prostředí Krajského úřadu rozhodl, že záměr přemístění/vybudování
nové betonárny v Černošicích nebude podle
jeho zjištění mít významný vliv na životní prostředí a nebude tedy posuzován podle zákona
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí (proces „EIA“). Celé rozhodnutí,
včetně vypořádání připomínek mj. Středočeského kraje (samosprávy) a města Černošice najdete v Aktualitách na městském webu
(k datu 12. 3. 2018). Projekt tedy bude posuzován standardně v řízení o územním rozhodnutí a stavebním povolení. Součástí projektu
má být i výstavba nové restaurace s venkovním
sportovištěm v místě současné betonárny.
• Zastupitelstvo rozdělilo 380 tisíc Kč v grantech na kulturu, 610 tisíc Kč na děti a mládež a necelých 30 tisíc na projekty v sociální
oblasti.
• Loni v létě schválená novela stavebního
zákona přenesla na náš odbor územního plánování agendu, kterou dříve vykonávalo 14
stavebních úřadů v celém okrese. Vytvořili

jsme čtyři nové pracovní pozice, ale dosud
se podařilo obsadit jen jednu. Důsledkem je
masivní přetížení tolika žádostmi, že v současném stavu by jejich vyřízení trvalo téměř rok,
a další mezitím přibývají. Situace v řadě jiných
obcí s rozšířenou působností (ORP) je podobná. Problém již eskaloval nejen na krajský
úřad a ministerstvo pro místní rozvoj, pod které tato oblast spadá, ale také do celostátních
médií a do parlamentu. Klientům rozdáváme
dopis, kde jim situaci otevřeně vysvětlujeme
(viz str. 3).
• Rada města schválila smlouvu s firmou, která na budovu prvních tříd a družiny v základní
škole doplní venkovní okenní žaluzie, aby prostory ochránily před letním sluncem.
• Letošní jarní odečty Vašich vodoměrů s dovolením necháváme na Vás – prosím, postupujte podle instrukcí na listu, který Vám byl
doručen společně s tímto číslem IL, případně
se podívejte na městský web do Aktualit. Děkujeme za spolupráci!
• Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání po kratší diskuzi schválilo návrh Černošické
společnosti letopisecké na pojmenování budoucí knihovny v nové radnici po významné

Granty pro rok 2018
Zastupitelstvo schválilo na svém březnovém zasedání návrh Grantového
výboru na rozdělení finanční podpory pro rok 2018, a to tradičně ve třech
oblastech: pro práci s mládeží (610 tis. Kč), na kulturní akce (380 tis.
Kč) a pro služby v sociální oblasti (50 tis. Kč). Jediný grantový program,
ve kterém zůstaly finanční prostředky nevyčerpány, je program pro sociální oblast. Důvodem je celkově nižší objem požadované dotace a nesplnění podmínek pro podání grantu u jednoho subjektu. Seznam žadatelů, kterým byla schválena dotace, je uveden v tabulkách rozdělených
podle jednotlivých grantových programů. Bližší informace naleznete na
www.mestocernosice.cz v sekci „Granty“.
Lenka Kalousková,
předsedkyně Grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Granty pro práci s mládeží v Kč:
Spolek pro partnerství evropských měst
Alice Fischerová - akce pro děti na farm. trzích
Tutte Le Note – pěvecký sbor
Mifun – pěvecký sbor
Mateřské centrum Mraveniště
Tenisový klub Černošice
Dětský folklórní soubor Pramínek
Kraso brusle Černošice
Sportovní klub Černošice - oddíl kopané
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Černošice
Sportovní klub Kazín - kopaná
Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Sportovní klub Černošice - hokej

5.000
10.000
20.000
24.000
28.000
30.000
33.000
40.000
40.000
65.000
80.000
95.000
140.000

černošické osobnosti, senátorce Františce
Plamínkové, a po dlouhé diskuzi neschválilo návrh na přejmenování Základní školy
Černošice na Masarykovu základní školu
Černošice.
• Tygři Černošice porazili v play-off HC
Lev Benešov 2:0 na zápasy a stali se mistry
krajské hokejové ligy. Velké gratulace všem
hráčům a díky fanouškům a návštěvníkům za
podporu!
• Rada města vybrala externího projektového manažera a externího právníka, kteří budou městu pomáhat s realizací velké zakázky
v hodnotě 42 milionů Kč na rekultivaci staré
skládky U Dubu; jejich služby spadají mezi
uznatelné náklady, takže na město připadne
jen asi desetina těchto nákladů.
Filip Kořínek,
starosta /Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

Kulturní granty v Kč:
Kraso brusle: Černošická bruslička
Výstava Černošice 1918 - 2018
Neoterica: Bass Černošice
Na nohou: Na živo (koncerty pro mladé)
Na nohou: Letní kino
Club Kino: Aprílový divadelní festival
Rodiče dětem: ZUŠ OPEN
Mifun – koncerty dětí s profesionály
Černošická komorní filharmonie - koncerty
Jazz Černošice 2018

5.000
10.000
11.000
30.000
30.000
30.000
30.000
45.000
55.000
134.000

Granty v sociální oblasti v Kč:
Alen – sdružení žen postižených rakovinou
CSS Hvozdy (soc. terapeutické dílny)
TJ Sokol Černošice / aktivní senior
Spol. seniorů MaNa (akce čern. seniorů)

5.000
6 500
7.000
10.000

Sbírka na Halu Věry Čáslavské
Veřejná sbírka na výstavbu a vybavení sportovní haly byla ukončena
ke dni 1. 3. 2018. Po odsouhlasení vyúčtování krajským úřadem zveřejníme i celkové vyúčtování.
Jana Ullrichová

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná
ve středu 18. dubna od 19.00 v Club Kině.

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla
Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 221 982 538, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční
rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Tiskárna JDS, spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 |
Náklad: 3 100 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie
ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pátek 13. 4. v 10.00 hodin.
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326 milionů Kč z evropských, státních a krajských dotací
- 2011-2018
V letech 2011-2018 (včetně již rozeběhnutých projektů s termínem dokončení až v roce
2019) město zrealizovalo celkem 49 investičních projektů s využitím dotací. Největší podporu jsme získali z prostředků Evropské unie
- celkem 209 milionů korun. Ze státních fondů jsme čerpali 115 milionů Kč. Kraj přispěl
2 miliony Kč. Celkem jsme v těchto projektech investovali téměř půl miliardy korun
(470 milionů Kč), z čehož "jen" tři desetiny,
144 mil. Kč šlo z našeho rozpočtu.
Vedle toho jsme v minulých sedmi letech
realizovali malý počet i objem dalších investic, které byly hrazeny jen z městských
peněz. Teprve v letošním roce běží dvě významné investice, které hradíme ze svého
(protože dotace na ně nejsou dostupné
a projekty jsou přitom významnou prioritou).

Jde o rekonstrukci vily Tišnovských na novou
radnici, knihovnu, policejní služebnu a poštu
(celkové náklady cca 60 mil. Kč) a venkovní sportovní a volnočasový areál pod školou
(24 mil. Kč). Vedle toho město v posledním
roce investovalo do nákupu strategicky významných pozemků v centru Černošic a pod
základní školou, v celkové hodnotě přibližně
33 milionů Kč.
Se získáním a administrací těchto dotací
samozřejmě bylo obrovské množství práce.
Rád bych proto i touto cestou poděkoval
všem, kteří se na těchto úspěšně dokončených projektech podíleli. Bez nich by se nepodařilo tak výrazné zlepšení infrastruktury
a vzhledu našeho města.

Název projektu
Stavební úprava a přístavba ZŠ v Černošicích
Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice
Rozvoj informačních technologií města Černošice
Nákup komunálního vozu s alter. pohonem ("e-multikára" pro TS)
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Černošice - Mokropsy
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
Mateřská škola Husova ulice
Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
Pořízení vozidla pro terénní pečovatelskou službu (DPS)
Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského
Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20) pro JSDH
Cisternová automobilová stříkačka (CAS 30) pro JSDH
Centrální vstup a šatny ZŠ vč. přístavby zázemí kuchyně a rozšíření
úprav jídelny
Oprava válečných pomníků a hrobů obětí světových válek
Oprava schodiště u ZUŠ Černošice
Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy
Alternativní hudba - Koncertní cyklus Jazz, Blues, World Music
Vestavba tříd do podkroví ZŠ
Konsolidace informačních technologií města Černošice
Posílení SPOD na ORP Černošice
Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů
Aktivizační program pro seniory v Černošicích
Zateplení objektu MŠ Karlická
Obnova vodních zdrojů a úpravny vody po povodních 2013
Obnova kanalizace Černošice po povodních 2013
Zateplení budovy ZŠ černošice, Mokropsy - budova B a C
Rekonstrukce ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce
2013
Rekonstrukce ulice Dr. Janského
Černošice ČOV 7500 EO
Regenerace zeleně ZUŠ
Technika pro nakládání s velkoobjemovým odpadem a bioodpadem

Město
Černošice:
144 mil.
30,6 %

Středočeský kraj:
2,2 mil.
0,5 %

Fondy EU:
209,2 mil.
44,5 %

Státní
rozpočet:
114,6 mil.
24,4 %

Filip Kořínek,
starosta (Věci černošické)
Celkové
Z toho dotace
náklady (Kč)
EU
35 110 000,00
41 764 276,11 35 499 634,69
8 311 406,51
7 064 695,53
907 500,00
1 450 000,00
1 041 448,75
59 943 617,75
4 210 800,00
450 000,00
407 289,00
2 290 884,60
8 463 950,00
7 747 630,00
18 024 460,00
91 960,00
210 054,00
49 274 748,00
76 997,00
36 060 000,00
3 197 990,00
6 732 617,00
177 170,00
74 300,00
7 318 393,40
7 499 415,00
5 299 562,00
4 780 112,46
6 104 915,00

902 337,68
41 490 809,73
3 579 180,00
382 500,00

Z toho dotace st.
Z toho dotace
rozpočtu ČR
StČ kraje
24 571 000,00
415 570,32
500 000,00
450 000,00
106 157,38
2 440 635,87
210 540,00
22 500,00
366 560,10

562 795,20
6 585 485,50

1 500 000,00
387 381,50
12 449 000,00

1 000 000,00

70 960,00
199 551,00
32 502 000,00
40 000,00
20 936 000,00
2718291,5
5 722 724,45

1 009 892,55
168 311,00
70 585,00

5 416 525,55
3 616 726,58

318 619,15
5 018 000,00
3 598 000,00
212 748,60
4 493 927,00

Podíl města
10 539 000,00
6 264 641,42
831 140,66
407 500,00

Realizace
2019
2019
2018
2018

1 000 000,00
32 953,69
16 012 172,15
421 080,00
45 000,00
40 728,90
1 728 089,40
5 963 950,00
774 763,00
5 575 460,00

2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016

infrastruktura
životní prostředí
IT
komunální služby,
životní prostředí
ochrana obyvatelstva
sociální oblast
školství
územní rozvoj
územní rozvoj
sociální oblast
školství
ochrana obyvatelstva
ochrana obyvatelstva
školství

21 000,00
10 503,00
16 772 748,00
36 997,00
15 124 000,00
479 698,50
0,00
8 859,00

2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015

kultura
kultura
školství, sport
kultura
školství
IT
sociální oblast
ochrana obyvatelstva

3 715,00
1 583 248,70
2 481 415,00
1 701 562,00
950 637,28
1 610 988,00

2015
2015
2015
2015
2015
2015

sociální oblast
školství
infrastruktura
infrastruktura
školství
infrastruktura

4 626 839,49
18 405 313,85
462 383,25
2 004 629,00

2015
2015
2015
2015

20 714 661,30
45 129 015,00
798 342,00
3 547 998,00

16 087 821,81
25 239 051,12
313 561,50
1 543 369,00

Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy
Snížení prašnosti na území města Černošice

5 719 070,90
1 897 280,00

1 591 422,06
1 612 688,00

94 864,00

4 127 648,84 2014
189 728,00 2014

Rozšíření separace a svoz biologického odpadu

1 950 000,00

1 657 500,00

97 500,00

195 000,00 2014

Herní prvky k cyklostezce
Aktivizační program pro seniory v Černošicích
Revitalizace stromů na hřbitově
Zlepšení procesního řízení a strategickéhop managementu
Likvidace následků povodní ve městě Černošice
Zateplení budovy ZŠ v Komenského 77
Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka
Kulturně - společenský sál Černošice
Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III (Technologické
centrum)
Regály pro městskou knihovnu Černošice
Úprava autobusových zastávek hromadné dopravy v Černošicích
Rekonstrukce ulice Komenského
Výstavba mateřské školy Černošice, ulice Pod Ptáčnicí
Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010
CELKEM
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1 121 143,20
3 991 134,77
142 783,00
907 887,00

2013
2013
2013
2012

infrastruktura
infrastruktura
školství
komunální služby,
životní prostředí
infrastruktura
komunální služby,
životní prostředí
komunální služby,
životní prostředí
infrastruktura
sociální oblast
komunální služby,
životní prostředí
HR
komunální služby,
životní prostředí
školství
infrastruktura
kultura
IT

45 880,00
697 921,00
5 989 737,00
10 471 231,95
188 407,00
2 185 484,31 144 024 881,39

2012
2012
2012
2012
2011

kultura
infrastruktura
infrastruktura
školství
infrastruktura

1 484 650,03
22 397,25

105 000,00
62 000,00
180 870,75

99 750,00
58 900,00
171 827,21

6 153 765,00
163 765,00

5230700,42

923064,78
145 795,00

2 661 432,00
17 841 653,92
589 016,00
5 670 342,00

1 454 717,20
13 850 519,15
356 986,40
4 762 455,00

85 571,60
0,00
89 246,60

95 880,00
2 537 896,00
1 839 975,00
11 422 699,00
5 432 962,00
25 161 797,00 14 690 565,05
626 407,00
470 050 387,45 209 206 000,12

5 250,00 2014
3 100,00 2014
9 043,54 2013
-0,20 2013
17 970,00 2013

50 000,00

438 000,00
114 634 021,63

Kategorie

z radnice

Co se nepovedlo…
Samozřejmě nevychází všechno, občas
se něco nedaří. Protože se blíží konec
volebního období a nastává čas na rekapitulaci odvedené práce, rozhodl jsem
se shrnout i záležitosti, u kterých bychom si přáli, aby se vyvinuly jinak. Jak
to, co nás postihlo z vnějších příčin, tak
to, na co jsme měli vliv. Cílem je informovat, stejně jako u věcí, které se nám daří
a kterých je naštestí mnohonásobně víc.
Věřím, že některé z těchto bodů se ještě
časem podaří napravit.
Důsledky konkurzu na vedení školy v roce
2014 – Po odchodu dlouholetého ředitele školy
do penze proběhl konkurz, který vyhrála kandidátka, proti které se zvedla nevídaná vlna vzdoru.
Velmi zjitřenou atmosféru ve škole i celém městě
si všichni pamatujeme. Vyhnu se hodnocení příčin, ale toto problematické období plné negativních emocí, i když bylo současně očistnou katarzí, s jistotou na tento seznam patří. Situace se
uklidnila až o rok později, kdy v novém konkurzu
zvítězila současná ředitelka L. Zhoufová.
Přívalové deště – V extrémních výkyvech počasí na přelomu června a července 2017 byly
desítky místních domácností postiženy důsledky přívalových dešťů a vichřice. 29. června za
jediný den spadlo asi 110 litrů vody na každý
čtvereční metr, o čtrnáct dní později poslal vítr
k zemi desítky stromů. Před takovými živly nelze
žádné město zcela ochránit, ale aspoň o snížení
rizik se musíme pokusit – zatím to nemělo tak
velkou prioritu. Na několika místech města připravujeme retenční nádrže, někde novou dešťovou kanalizaci, jinde aspoň drobná opatření.
Na letošní rok na tuto nově vzniklou prioritu zastupitelstvo vyčlenilo částku 2 miliony Kč, ale to
je jen začátek.
Rekonstrukce vily Tišnovských – Vítězný
architektonický a projekční ateliér doporučil
provést úpravu na novou radnici jako adaptaci
bez větších zásahů, ale neprovedl dostatečný
stavebně technický průzkum. Po zahájení prací
se zjistily rozsáhlé konstrukční a statické vady
stropů i stěn a ukázalo se, že je nutná kompletní rekonstrukce. Výsledkem je zdržení stavby
o více než rok a prodražení až k samé hranici
toho, co nám zákon o veřejných zakázkách dovoluje. Nevznikly velké škody (práce by se musely udělat tak jako tak), ale kdybychom problémy znali dříve, mohli jsme jejich řešení plánovat
předem a ne až pod tlakem rozeběhnuté stavby.
Nakonec budeme rádi, že byla vila Tišnovských
i za zvýšených nákladů zrekonstruována a vyhnula se demolici. Rozhodně si ale odnášíme
poučení - než se v budoucnosti město pustí do
rekonstrukce jiné nemovitosti (např. současné
pošty), dá si větší pozor na možná nepříjemná
překvapení.
Financování tzv. přenesené působnosti
– Asi 80 % našich pracovních kapacit, i provozních nákladů, připadá na činnosti, které
vykonáváme za stát (osobní doklady, stavební
povolení, živnostenské listy, přestupky atd.).
Pár posledních let byl náš příjem ze státního

příspěvku a z vybraných správních poplatků od
klientů vyšší, než kolik nás zajištění těchto činností stálo. V posledních letech nastal výrazný
růst platů (mj. několika předvolebními „dárečky“
od vlády, ale také vývojem na pracovním trhu za
ekonomické konjunktury), a propadli jsme se do
mínusu. V roce 2018 pracuje městský rozpočet
s předpokladem schodku cca 8 milionů Kč,
a příští roky to může být ještě více. Situaci intenzivně řešíme s Ministerstvem vnitra (kam spadá
veřejná správa), hrozíme radikálními kroky. Naše
situace je výjimečná tím, že jsme nejmenší pověřená obec s rozšířenou působností (ORP),
která má současně jedno z největších správních
území – naše daňové příjmy odpovídají 7 000
obyvatel, ale staráme se o 140 000 „cizích“
z celého okresu, a rozhodně na to nechceme
a nemůžeme doplácet.
Přetížený Odbor územního plánování –
Loňská novela stavebního zákona přenesla na
náš úřad agendu, kterou dříve vykonávalo 14
stavebních úřadů v celém okrese. Vytvořili jsme
čtyři nové pracovní pozice, ale podařilo se obsadit zatím jen jednu. Lhůty pro vydávání „závazných stanovisek“ ke stavebním záměrům (z celého okresu Praha-západ) skokově narostly až
téměř na rok. Na vině je rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj a našich zákonodárců, které
podle našeho názoru zbytečně centralizuje výkon státní správy a neposkytlo dostatek času
na přípravu v situaci, kdy na trhu není dostatek
odborníků se zákonem požadovanou kvalifikací.
Nevidíme přínos v tom, aby o povolení studny
nebo garáže kdekoli v okrese musel rozhodovat jen jeden úřad místo čtrnácti místně příslušných pracovišť. Státní správa má být občanům
co nejblíže. Zákon nás postavil do situace, kdy
náš zpravidla vstřícný a pružný úřad je tím, kdo
„kvůli jednomu papíru“ zdržuje stovky staveb
klientů z celého okresu. Vznikají jim dodatečné
náklady, komplikuje se jim čerpání hypoték, hrozí problémy a škody. Nejsnazší by bylo rychlou
novelou novely vrátit kompetence tam, kde byly
doposud.
Černé stavby – V našem právním systému
je pro stavební úřady těžké reálně dosáhnout
odstranění černých staveb – jejich majitelé mají
nemálo možností, jak výkon rozhodnutí oddalovat a blokovat. Stejně tak je někdy těžké ubránit
se účelovému obcházení pravidel. V chatové
osadě Lavičky u jednoho domu dál stojí neuvěřitelná terasovitá konstrukce z lešenářských
trubek, pod kterou je strach procházet. Na Vráži
vznikly dvojdomy, přestože je náš územní plán
zakazuje, a ještě u sebe mají nepovolné dva
vjezdy přes chodník a vůči okolí bezohlednou
souvislou stěnu garážových stání. U mokropeské pláže stojí domek, který čelí hned třem
řízením o odstranění nepovolené stavby. Problém se týká i betonárny, která již přes dvacet let
funguje bez povolení, ale zde je aspoň už světlo
na konci tunelu – nový majitel předložil k projednání projekt na vybudování nového, moderního
provozu v sousední lokalitě, kde to územní plán
umožňuje.
Nepovolený plot u vodních vrtů – Ano, je
to ve vztahu k předchozímu bodu paradox, ale
i samotné město se stalo hříšníkem. Při obnově
tří odstavených vodních vrtů u Radotínské ulice
město nechalo postavit plot, aby splnilo přede-

psanou podmínku zabezpečení ochranného
pásma vodního zdroje. Bylo to sice nařízeno
odborem životního prostředí (tj. státní správou),
ale chyba byla v předpokladu, že když je nám to
nařízeno, tak plot můžeme, resp. dokonce musíme, rovnou postavit. Abychom mohli plot nechat
stavebním úřadem dodatečně schválit, potřebujeme souhlas majitelů pozemků, na kterých vrty
leží. Jednáme s nimi o pronájmu, směně nebo
odkoupení jejich pozemků.
Ztráta podílu na dani samostatně výdělečných osob – Na návrh Ministerstva financí, tehdy pod vedením A. Babiše, se změnily od roku
2017 podmínky zákona o rozpočtovém určení
daní, co se týče samostatně výdělečné činnosti.
Černošice, kde byl tento typ daňových příjmů
významný - řada místních obyvatel úspěšně podniká a odvádí daně, ze kterých původně obec
měla 30 % - přišly v této položce loni o 9 milionů
ročně, a letos už by to bylo ještě více.
Soukromé pozemky pod komunikacemi
– Střídavě oblačno je v naší dlouhodobé snaze
připravit rekonstrukci zbývajících komunikací ve
městě. Pod řadou z nich jsou soukromé pozemky, a pak potřebujeme buď souhlas majitele se
stavbou ulice, nebo od něj pozemek převodem
nebo odprodejem získat do vlastnictví města.
Velké díky patří všem, kteří pozemky městu darovali nebo odprodali. V řadě ulic se to ale dodnes nepodařilo a to brání jejich rekonstrukci
– Majakovského, Smetanova, V Olšinách, Na
Ladech – Jabloňová, Hradecká… Situaci dále
zkomplikovala digitalizace katastru nemovitostí,
kdy u řady pozemků došlo k posunům a vznikla
nová problematická místa.
Rekonstrukce železniční trati – Ačkoliv
město projekt podporuje a spolupracuje na přípravě, s úsilím dosáhnout funkční a estetické
varianty, do zahájení realizace je stále ještě tak
6-8 let. Což se říkalo už před deseti lety. Faktem
je, že řada věcí se od té doby již posunula, takže
je to dnes snad už reálnější odhad. Mezitím se
ale zvýšilo zatížení trati a zhoršil se její stav, a tak
častěji nastávají mimořádné situace s výlukami
a zpožděními. Podařilo se nám sice dostat na
seznam priorit vybudování nové tunelové trati
Praha – Beroun, včetně společného memoranda státu, kraje a obcí, ale reálně bychom
si postup příprav představovali ještě rychlejší,
abychom se odklonu dálkových vlaků opravdu
dočkali.
Centrum Černošic – I přes strategicky významné investice města do nákupu pozemků v centru Černošic (tři za Albertem, jeden
u přejezdu), které posílily naši pozici pro možné
budoucí jednání, nedošlo k žádnému posunu
ze strany majitelů pozemků, bez kterých nové
uspořádání středu města není možné realizovat,
tedy zejména od majitelů hotelu Slánka.
Jsem si jist, že ve městě je řada lidí, které by
ještě něco napadlo. Třeba nějaká ulice, kterou
jsme zatím neopravili, místo ohrožené přívalovými
dešti, které jsme zatím neochránili, nehezké zákoutí, které jsme nezlepšili, nebo třeba narušování veřejného pořádku, kterému jsme nedokázali
účinně zabránit – počínaje psími výkaly a konče
ohňostroji. Nejspíš o těchto věcech víme a v rámci možností pro ně hledáme řešení, ale i tak budeme rádi, pokud nás na ně upozorníte.
Filip Kořínek

7

z radnice

Zprávy
z městské
policie
Vloupání do rodinného domu
Dne 24. 2. 2018 v 03:20 hod. bylo Městské policii Černošice oznámeno ženou, že se
jí asi někdo vloupal do domu v ulici Radotínská, Černošice. Na místo ihned vyrazila noční
hlídka strážníků. Během cesty na místo hlídka
informovala OO Policie ČR Řevnice. Po příjezdu na místo strážníci zjistili násilné vniknutí do
garáže, ve které spatřili neznámou osobu. Tuto
osobu strážníci zadrželi a po příjezdu hlídky
PČR předali k dalšímu šetření.

Muž na střeše
Dne 17. 2. 2018 hlídka Městské policie
Černošice přijala v čase 12:57 hod. telefonické oznámení o mladém muži sedícím v ponož-

kách na střeše rodinného domu v ulici Sadová,
a to ve výšce odpovídající 2. patru. Po příjezdu
hlídky MP Černošice na místo bylo zjištěno, že
muž sedí v blízkosti střešního okna na střešní
krytině bez zajištění. Na otázku co zde pohledává, muž odpověděl, že čeká na přítelkyni,
která zde přechodně bydlí a není doma. Muž
si následně stoupnul a začal se přibližovat
k hlídce, kdy vlivem mokrého povrchu střešní
krytiny uklouzl, čímž začalo hrozit nebezpečí
pádu z výšky cca 8 metrů. Hlídka byla nucena
vylézt na kovové zábradlí a muže zajistit. Společnými silami se jej podařilo z okraje střechy
bezpečně sundat na zem. Na otázku zda je
muž zraněný a jestli podstupuje nějakou ambulantní léčbu, odpověděl, že je v pořádku, ale
byl již dvakrát hospitalizován na psychiatrické
léčebně Praha Bohnice. Dále připustil, že je
občasným uživatelem návykových látek, ale
teď nic nebral. Protože byl silně podchlazený,
usadili ho strážníci do služebního vozidla a po
příjezdu přivolané RZS byl převezen na psychiatrickou léčebnu Praha Bohnice. Věcí se
následně začala zabývat i Policie ČR a má ce-

Vykutálení řemeslníci
Městská policie Černošice tímto upozorňuje občany na podezřelé
praktiky údajných řemeslníků. V posledních dnech opakovaně do
Černošic zamířili občané z Rumunska, kteří nabízejí výměnu okapových svodů a podobné práce. Cíleně se zaměřují na starší občany.
Dopředu si domluví cenu za výměnu okapových svodů, která vypadá lákavě, nicméně po provedení prací se celková cena vyšplhá do
závratných výšin. Městská policie již řešila několik oznámení na tyto
praktiky, a ačkoliv rumunské občany vypátrala, nemůže proti nim nic
dělat. Dle PČR se nejedná o žádné protiprávní jednání trestně postižitelné. Z tohoto důvodu apelujeme na všechny občany, aby byli
ostražití a v žádném případě si tímto způsobem nenechávali provádět jakékoliv opravy na svých nemovitostech od těchto řemeslníků.
Otmar Klimsza, Městská policie
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

strážník Městské policie Černošice
Nabízíme:
- Pracovní poměr na dobu neurčitou
- Pravidelný měsíční příjem podle platového výměru
- 1 týden dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce (5 týdnů)
- Sociální fond pro zaměstnance – možnost čerpání z benefitní karty
zaměstnance
- Rizikový příplatek
- Osobní ohodnocení
- Na základě systémových hodnocení možnost získání mimořádných odměn
- Indispoziční volno (3 dny)
- Možnost odborných školení
- Možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična)
- Možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, střelecká
příprava, sebeobrana,…)
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018
Žádosti předkládejte
Platová třída: čekatel - 5. třída, strážník - 8. třída nejpozději
Základní požadavky na uchazeče:
do 15. 4. 2018 do
a) Občan ČR starší 18 let
15:00 hod.
b) Tělesně a duševně způsobilý
na podatelnu města
c) Bezúhonný a spolehlivý
Černošice, případně
d) Středoškolské vzdělání s maturitou
poštou na adresu:
e) Držitel řidičského průkazu skupiny B
Město Černošice,
Průběh výběrového řízení:
Riegrova 1209,
1)	Výběr nejvhodnějších uchazečů z předložených 252 28 Černošice
písemných podkladů
– na obálku uveďte:
2) Ústní pohovor s vybranými zájemci o místo
Výběrové řízení –
3) Psychologické vyšetření vybraných zájemců
strážník MP.
Hodnotící kritéria:
1. Výsledek psychologického vyšetření
2. Mimořádné dovednosti a kvalifikace využitelné při práci strážníka
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lou věc v šetření, jelikož na zahradě pozemku
domu způsobil nějaké majetkové škody.

Agresivní adoptivní syn
Dne 6. 3. 2018 v 00:17 hod. požádala
o součinnost Policie ČR Řevnice, že v obci
Kosoř, ul. Hořejší, se do rodinného domu dobývá agresivní syn, který již opakovaně adoptivním rodičům odcizil nějaké věci a slovně
a fyzicky je napadal. Na místo dorazila hlídka
Městské policie Černošice současně s hlídkou PČR Řevnice. Na místě adoptivní matka
uvedla, že jejich syn jim cca 20 minut bušil na
okno a následně utekl zahradou pryč směrem
do polí. V součinnosti s hlídkou PČR Řevnice
byla prohledána zahrada, přilehlé ulice a blízké okolí. Při této kontrole strážníci spatřili
v blízkosti hřbitova osobu odpovídající popisu
agresora. Po prokázání totožnosti a zjištění, že
se skutečně jedná o hledaného muže, byla na
místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.
Otmar Klimsza, Městská policie

Ztráty a nálezy

Seznam nálezů evidovaných Městskou policií
Černošice, které si dosud nikdo nevyzvedl.
Žádáme občany, pokud zde naleznou své věci, aby se obrátili na Městskou policii
Černošice na telefonním čísle 606 707 156 a domluvili si převzetí svých ztracených věcí. Seznam věcí je rovněž vyvěšen na úřední desce města Černošice
a také na webových stránkách, kde jsou přiloženy i fotografie jednotlivých nalezených věcí. http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/mestskapolicie/nalezy/
Otmar Klimsza, Městská policie
Seznam nálezů
Datum nálezu Popis nálezu
23. 1. 2014 svazek klíčů
22. 1. 2014 svazek klíčů
26. 9. 2014 klíč šedé barvy se šedým čipem
10. 10. 2014 svazek klíčů
24. 11. 2014 dámské jízdní kolo
1. 7. 2014
horské kolo
6. 6. 2014
koloběžka
19. 3. 2015 horské kolo
19. 12. 2015 peněženka, 2 x pouzdro na brýle
18. 4. 2015 autoklíče
13. 3. 2015 el. klíč s karabinou
25. 5. 2015 klíčenka s klíči
8. 3. 2015
jízdní kolo
2. 6. 2016
svazek klíčů
26. 11. 2016 kuličkové pero
15. 11. 2016 svazek klíčů
4. 5. 2016
autoklíč
3. 4. 2016
dámské horské kolo
31. 3. 2016 nářadí, mobilní telefon
6. 1. 2017
horské kolo
17. 2. 2017
2x klíč od vozu Nissan (klíč + defendlock)
2. 4. 2017
Dámské kolo LeaderFox s košíkem
11. 4. 2017
3x klíč s koženým pouzdrem
19. 5. 2017 3x klíč, 1x čip, 1x štítek
13. 7. 2017
Hodinky Garmin,
powerbanka Canyon
15. 10. 2017 Kolo Olpram
21. 11. 2017 Mobilní telefon zn. Samsung
29. 11. 2017 Cyklo helma, optické brýle
19. 1. 2018 Finanční hotovost
10. 3. 2018 Svazek klíčů – 8 ks
21. 11. 2017 Kolo Sprinter Impuls

Místo nálezu
Říční, Černošice
Srbská, Černošice
Kladenská, Černošice
Karlická, Černošice
Všenorská, Černošice
Vrážská, Černošice
Karlštejnská, Černošice
Větrná, Černošice
Sadová, Černošice
Vrážská, Černošice
Školní, Černošice
Vrážská, Černošice
Karlštejnská, Černošice
Na Ladech, Černošice
Měsíční, Černošice
Jičínská, Černošice
K Lesíku, Černošice
Nádražní
Dr. Janského, Černošice
Táborská, Černošice
Karlštejnská, Černošice
Zd. Lhoty, Černošice
Šeříková, Černošice
Mostecká, Černošice
Kladenská, Černošice
Radotínská, Černošice
Vrážská, Černošice
Smetanova, Černošice
Karlštejnská, Černošice
Jiráskova, Černošice
Radotínská, Černošice

z radnice

Konkurzy na ředitele škol a školek v Černošicích
Šestiletý mandát ředitelů škol
Od roku 2012 zákon stanovil, že ředitelé škol
(včetně mateřských a uměleckých) budou nově
jmenováni na dobu určitou na 6 let. Podle názoru Ministerstva školství šestileté období zhruba odpovídá době, v níž lze plánovat a naplnit
dlouhodobou koncepci práce ředitele školy.
Možnost pravidelného opakování konkurzu na
místo ředitele (vždy po 6 letech) dal zákon zřizovatelům jako účinnější nástroj k dosažení vyšší
kvality a efektivity vedení škol.
Vyhlášení konkurzů nebylo pro zřizovatele
povinné (s výjimkou případů, kdy jej u některé
školy požadovala Česká školní inspekce nebo
školská rada). Pokud v zákonné lhůtě zřizovatel konkurz nevyhlásil, doba trvání pracovního
poměru se ředitelům automaticky prodloužila
o dalších 6 let.
Čtyři konkurzy v jednom roce
Rada města Černošice tehdy v roce 2012
rozhodla - v souladu s principy, ze kterých zákon
vycházel - vyhlásit konkurzy na místa ředitelů
všech čtyř dotčených městských škol, tj. základní školy, základní umělecké školy a mateřských
škol Karlická a Topolská. (Nevztahovalo se to na
nově otevřenou školku Barevný ostrov, kde byla
ředitelka jmenována již v roce 2011.)
Ve všech čtyřech konkurzech své funkce obhájili stávající ředitelé/ředitelky - v základní škole
tehdy pan Z. Moucha, v ZUŠ paní L. Plzáková,
v MŠ Karlická paní A. Janovská a v MŠ Topolská
paní K. Mandová. Získali tím silný mandát na dalších šest let práce v souladu s koncepcí rozvoje
školy, kterou u konkurzu představili.
Novela novely…
Tato změna zákona z roku 2012 způsobila ve
školství velký rozruch a dost problémů. Nepochybně se dotkla ředitelů škol, kteří ztratili jistotu
smlouvy na dobu neurčitou a museli se vystavit
konkurenci a obhajovat svoji práci. Nevýhodou
bylo i to, že konkurzy probíhaly ve stovkách škol
souběžně, ale kvalitních kandidátů na takto důležitou funkci je samozřejmě na pracovním trhu
jen omezený počet.
V roce 2015 začala platit novela, která ředitelům vrátila pracovní smlouvy na dobu neurčitou,
ale nadále se po 6 letech opakují tříměsíční úseky, kdy je zřizovatel oprávněn vyhlásit konkurz.

Nejdříve ZUŠ, pak dvě školky
V základní škole byla ředitelkou jmenována
paní L. Zhoufová v roce 2016 a aktuálně jí tedy
běží teprve první třetina šestiletého období pro
realizaci koncepce rozvoje školy, s níž vyhrála
konkurz.
Co se týče mateřských školek, zde nás čekají v nejbližších letech nejspíš dva konkurzy
na místa ředitelek, a to pro novou MŠ v Husově
ulici na Vráži, která bude dostavěna do konce
letošního roku, a v horizontu cca dvou let také
v MŠ Karlická, kde paní Janovská již avizovala
svůj zájem po svém mnohaletém úspěšném působení výhledově ukončit svoji pracovní kariéru.
Budeme rádi, pokud bude ještě několik let ve
školce pracovat, ale i tak se musíme připravit
na budoucí změnu. V MŠ Barevný ostrov rada
města loni možnosti vyhlášení konkurzu nevyužila. Je známou skutečností, že budoucnost mokropeské školky v Topolské ulici, jejíž provoz je
při její malé velikosti (1,5 třídy) a umístění v běžném rodinném domě neefektivní, bude záviset
na poptávce po místech ve školkách poté, co
bude otevřena nová školka na Vráži. Vzhledem
k výše zmíněným dvěma konkurzům v příštích
dvou letech se rada města rozhodla v žádné ze
stávajících školek v tuto chvíli konkurz nevyhlašovat. Budeme doufat, že do těchto budoucích
konkurzů se i přes současný nedostatek kvalitních řídících a pedagogických pracovníků přihlásí kvalitní kandidáti, třeba i z řad současných
pracovníků.
Praktickým přínosem bude také to, že se
v příštích letech už nestane, aby šestileté období končilo všem ředitelům našich škol ve stejném
roce (jako v roce 2012), což je pak organizačně
náročné a naráží to na omezený počet dobrých
kandidátů na pracovním trhu.
Rada města se po velkém zvažování v průběhu několika svých schůzí nakonec poměrem
hlasů 4:2 rozhodla využít možnosti vyhlášení
konkurzu v letošním roce pouze u Základní umělecké školy.
Konkurz je příležitost, ne hrozba
Vedení města si velmi váží kvalitní řídící práce
a osobního nasazení, které již mnoho let do ZUŠ
přináší paní ředitelka L. Plzáková. Víme, že mezi
žáky ZUŠ a jejich rodiči převládá spokojenost,
i když samozřejmě občas zaslechneme i nějaké

VYHLÁŠENÍ KONKURSU
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Město Černošice vyhlašuje podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě usnesení Rady města Černošice
č. R/117/30/2018, ze dne 26. 2. 2018 konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace.
Kvalifikační předpoklady:
- vzdělání a délka přímé pedagogické praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
v platném znění

výhrady – to je přirozené, a je to tak ve všech
školách a organizacích. Ceníme si zapojení školy do různých městských akcí a jejího přínosu
našemu kulturnímu a komunitnímu životu. Vyhlášení konkurzu chápeme jako možnost paní
ředitelky aktualizovat a obhájit koncepci rozvoje
školy a v případě úspěchu získat silný mandát
do dalšího šestiletého období.
K tomuto rozhodnutí rada přistoupila i při vědomí toho, že v minulých týdnech jí byla zaměstnankyní školy doručena petice, navrhující radě
města, aby možnosti vyhlásit konkurz v ZUŠ nevyužila. Ujistili jsme ji, že možné vyhlášení konkurzu chápeme jako systémově správný krok
dle litery zákona a jako dobrou možnost dalšího
posílení důvěry a mandátu. Rada si je vědoma
rizika, že vyhlášení konkurzu jen na jednu školu
může být mylně chápáno nebo interpretováno,
ale stojí za tím racionální důvody, které v tomto
textu vysvětlujeme, a věříme, že je dotčená paní
ředitelka i celá veřejnost pochopí.
S důvěrou a korektně dle zákona
Žádáme proto signatáře petice i širší veřejnost, aby si stejně jako my uchovali důvěru
v kvality paní ředitelky, která je jistě osobně
i odborně schopna svoji pozici dobře obhajovat, v objektivitu a odbornost konkurzní komise,
i v rozumný úsudek rady města, která jistě bude
brát vždy v potaz i zájem na stabilitě dalšího fungování školy.
Pro připomenutí ještě zmíním, že průběh konkurzu i složení konkurzní komise jsou přesně
stanoveny školským zákonem. Členy komise
jsou zástupce krajského úřadu, odborník ve
školství (nejčastěji ředitel jiné školy stejného
druhu), zástupce pedagogického sboru školy, inspektor České školní inspekce, zástupce
školské rady (např. za rodiče), a obvykle jeden
až dva zástupci města coby zřizovatele. Komise
provádí konkurzní pohovory se všemi kandidáty, posuzuje jimi předložené materiály, a vydává
doporučení radě města. Rada se doporučením
komise může, ale nemusí řídit.
V případě jakýchkoliv dotazů v této věci je
možné se obracet na členku rady města zodpovědnou za oblast školství, Lenku Kalouskovou,
popřípadě na mne osobně.
Filip Kořínek, se souhlasem členů rady města

- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- komunikační a tvůrčí schopnosti
Jiné požadavky: uchazeč předloží koncepci rozvoje školy (max. 3
strany formátu A4)
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2018
Lhůta pro podání přihlášky: do 11.30 hodin dne 20. 4. 2018
Kontakt: Eva Jeřichová, tel. 221 982 368,
e-mail: eva.jerichova@mestocernosice.cz
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete mj. na
www.mestocernosice.cz.
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z radnice
Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

REFERENT/REFERENTKA
ODBORU ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Náplň práce:
•	pořizování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností
Černošice
•	zpracování závazných stanovisek pro vydání
rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
•	výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona

Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria:
o	vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci
v oboru územní plánování výhodou
o	vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru,
uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování výhodou
o	vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou
o	zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně autorizace v oboru výhodou
o	orientace v problematice územního plánování
výhodou
o	praxe při výkonu územně plánovací činnosti, ve
státní správě nebo samosprávě výhodou
o	komunikační a vyjednávací schopnosti
o	flexibilita při řešení pracovních úkolů
o	spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
o	státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný,
bezúhonný a ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
o	uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word) znalost prostředí GIS výhodou
o	řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič výhodou
Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 4. 2018.
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.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky
najdete na www.mestocernosice.cz, příp. nás
kontaktujte na tel. 221 982 522, Šárka Slabihoudková – personální úsek,
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

Město Černošice hledá uklízečku pro stávající i novou radnici.
Jde o každodenní práci v odpoledních či večerních hodinách dle domluvy.
Vhodné jako přivýdělek pro mateřskou dovolenou či starobní důchod.
V případě zájmů volejte na 221 982 522 - personální oddělení.

Město Černošice nabízí službu občanům.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

svoz bioodpadu

Město Černošice přijme
na volné pracovní místo

Hasiče - technika
- organizačního pracovníka.

velkoobjemovými kontejnery
Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady
z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit hromadám odpadu v prostoru města.

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech dle tabulky, a to vždy
v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny nápisem na větve (sem patří i nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.), na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2018

Komenského (u kostela)
7.4.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
14.4.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
21.4.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
28.4.
Osada Lavičky

5.5.

2.6.

30.6.

28.7.

25.8.

22.9. 20.10. 17.11.

12.5.

9.6.

7.7.

4.8.

1.9.

29.9. 27.10. 24.11.

19.5.

16.6.

14.7.

11.8.

8.9.

6.10.

26.5.

23.6.

21.7.

18.8.

15.9. 13.10. 10.11. 8.12.

3.11.

1.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz - Mapy, G-obec - vlevo vybrat Svoz
bioodpadu. Bližší informace, dotazy, nápady či připomínky na tel. číslo 251 641 183
nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.
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Druh práce a místo výkonu práce: výkon práce
v organizačním i operačním provozu hasičské
jednotky.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště
Černošice. Nástup od 1. 5. 2018.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v kolonce úřední deska – volná pracovní místa nebo na telefonu 778 547 778 – Tomáš
Havlík.

Hledáme kolegu / kolegyni
DO KNIHOVNY na brigádu
• Chtěli byste si zkusit práci v naší knihovně?
• Máte volno 18. - 22. 6., 23. 7. - 6. 8. a 17. - 21.
9. (nebo aspoň někdy v těchto termínech)?
• Je pro vás přijatelné pracovat v pondělí od 9 do
18, ve středu od 9 do 19, ve čtvrtek od 12:30
do 16 a v pátek od 9 do 11:30 hodin (nebo
tak nějak;-))?
Pokud ano, ozvěte se buď emailem na adela.
cervenkova@mestocernosice.cz nebo telefonicky na č. 602 342 655.

z radnice

Ze 117. jednání Rady města Černošice (26. 2. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- herní
prvky - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o veřejné zakázce pro výběr dodavatele herních prvků
pro projekt Mateřská škola v Husově ulici, Černošice;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
Yggdrasilmont, s.r.o., IČ: 03593819, se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha na realizaci zakázky
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - herní prvky“
za celkovou cenu 472.351 Kč bez DPH (571.544,71
Kč včetně DPH); schvaluje uzavření smlouvy o dílo
(CES č. 33/2018) mezi společností Yggdrasilmont,
s.r.o., IČ: 03593819, se sídlem Truhlářská 1520/23,
110 00 Praha a městem Černošice pro dodavatele herních prvků pro projekt Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem 10 t
síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC,
a.s., IČ 47674695, Dluhonská 2825/111, Přerov za
44.500 Kč bez DPH.
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Dodatek č. 4
Rada města Černošice bere na vědomí 1) nutnost
provedení nezbytných stavebních prací a změn dle výše
uvedených přiložených změnových listů, 2) informaci
o dalším postupu stavby a provedením zateplení fasády
vily formou samostatné zakázky; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti Metall Quatro, spol. s r.o., IČ:
61538213, sídlem Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec ve výši 4.420.267,65 Kč bez DPH; schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (CES č.
358/4/2016) mezi městem Černošice a společností
Metall Quatro spol. s r.o., jehož předmětem je změna
rozsahu díla a termín dokončení.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - nábytek a mobiliář - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o veřejné zakázce pro výběr dodavatele nábytku a mobiliáře pro projekt Mateřská škola v Husově ulici, Černošice; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Compo Praha Interiéry, s.r.o., IČ: 03056279, se
sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 na realizaci
zakázky „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - nábytek a mobiliář“ za celkovou cenu 939.025 Kč bez
DPH (1 136 220,25 Kč včetně DPH); schvaluje uzavření smlouvy o dílo (CES č. 68/2018) mezi společností Compo Praha Interiéry, s.r.o., IČ: 03056279 a městem Černošice pro dodavatele nábytku a mobiliáře pro
projekt Mateřská škola v Husově ulici, Černošice.
• Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní
a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o veřejné zakázce pro výběr dodavatele okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice,
Mokropsy; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
společnosti SYSTRA, spol. s r.o., IČ: 440 12 861,
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole 602
Brno, na realizaci zakázky „Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ
Černošice, Mokropsy“ za celkovou cenu 400.000
Kč bez DPH (484.000 Kč včetně DPH); schvaluje
1) výjimku z počtu předložených nabídek dle části třetí
bodu 5.1 vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek, 2) uzavření smlouvy o dílo (CES č. 69/2018)
mezi společností SYSTRA, spol. s r.o., IČ: 440 12 861
a městem Černošice na dodávku a montáž okenních
žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy.

• Nájem nebytových prostor - úprava nájemného
pro rok 2018 o inflační koeficient
Rada města Černošice souhlasí s úpravou nájemného pro rok 2018 v návaznosti na uzavřené nájemní
smlouvy o nájmu nebytových prostor o inflační koeficient 2,5 % podle předloženého návrhu.
• Darovací smlouva č. 105/2018 na pozemek
parc. č. 4482/9 o výměře 38 m2 k.ú. Černošice,
ul. Topolská
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. 105/2018 mezi městem Černošice
a panem Ing. M. Š., nar. xxx, jejímž předmětem daru je
pozemek parc. č. 4482 o výměře 38 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ul. Topolské; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit darovací smlouvu.
• Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2623/1
o výměře 28 m2 k.ú. Černošice, ul. Dr. Janského
Rada města Černošice nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2623/1 o výměře 28 m2 v obci a k.ú.
Černošice, v ul. Dr. Janského, vzhledem k plánované
rekonstrukci trati v místě možného umístění přechodu
ze zastávky Černošice – Mokropsy.
Úsek projektového řízení a komunikace
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu
- Dopravní automobil pro JSDH Mokropsy
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce
malého rozsahu „Dopravní automobil pro JSDH Mokropsy“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele KOBIT, spol. s r.o., Praha-Lysolaje, Lysolaje,
Rozvojová 269, IČ 44792247 za celkovou nabídkovou
cenu 1.198.000 Kč bez DPH.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost TJ Sokol Černošice o záštitu nad pořádáním gymnastických závodů v Hale Věry
Čáslavské
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí žádost TJ Sokol Černošice o záštitu nad pořádáním gymnastického závodu Černošický dvojboj, který
se uskuteční v Hale Věry Čáslavské dne 14. 4. 2018;
schvaluje poskytnutí zvýhodněné ceny za pronájem
nájemného prostor Haly Věry Čáslavské pro TJ Sokol
Černošice za účelem pořádání této akce, a to ve smyslu prominutí nájemného za dobu přípravy před a úklidu
po této akci; souhlasí s poskytnutím podpory ze strany
Technických služeb na akci.
• Žádost M. Barcziové, provozovatelky Café Vera,
o prominutí nájemného Haly Věry Čáslavské na
akci Karneval Sport Tour
Rada města Černošice bere na vědomí žádost paní
Moniky Barcziové, provozovatelky Café Vera, o prominutí nájemného pro konání veřejné sportovně-kulturní
akce konané dne 31. 3. 2018 v Hale Věry Čáslavské;
schvaluje snížení nájemného o 50 % v Hale Věry Čáslavské pro paní Moniku Barcziovou, provozovatelku
Café Vera, za účelem pořádání této akce.
Finanční odbor
• MŠ Černošice - Topolská: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
Rada města Černošice schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Černošice, Topolská 518, Černošice, okres Praha-západ za rok 2017 ve výši 0 Kč;
bere na vědomí čerpání fondu odměn ve výši 364.219
Kč a rezervního fondu ve výši 111.166,76 Kč na pokrytí
chybějících finančních prostředků na platy, OON, odvody a další náklady na mzdy, které nepokryl rozpočet.

• Rozpočtové opatření č. 5 a změna rozpisu rozpočtu č. 11
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a změnu rozpisu rozpočtu č. 11.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Zápis z 26. zasedání komise sociální dne 19. 2.
2018
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 26.
zasedání sociální komise konané dne 19. 2. 2018.
• Smlouva o poskytování služeb mezi městem
a PhDr. Václavem Mertinem
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem a PhDr. Václavem Mertinem
(CES111/2018).
Odbor vedení města
• Program 28. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva města.
• Požadavek na zpracování posouzení vlivu na
životní prostředí pro projekt společnosti TYBET
INVEST na novou betonárnu, resp. prodejnu suchých směsí
Rada města Černošice bere na vědomí dopis, ze
dne 19.1.2018 Posuzování vlivů na životní prostředí zahájení zjišťovacího záměru „Černošice - Betonárna
na zpracování suchých směsí včetně prodejny a zázemí a Sportovní areál betonárna“, v k.ú. Černošice.
Městská policie
• Oprava služebního vozidla Městské policie Černošice tov. zn. Škoda Octávia rz: 2SB3819 v autorizovaném servisu Femat Radotín s.r.o.
Rada města Černošice schvaluje Opravu služebního
vozidla Městské policie Černošice tov. zn. Škoda Octávia rz: 2SB3819 v autorizovaném servisu Femat Radotín s.r.o. za cenu ve výši 30.325 Kč s DPH a s úhradou
faktury vystavené za servis a opravu tohoto vozidla.
Odbor technických služeb
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Vypracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky pro projekt Rekultivace
bývalé skládky „U Dubu“, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce
malého rozsahu „Vypracování zadávací dokumentace
a administrace veřejné zakázky pro projekt Rekultivace
bývalé skládky „U Dubu“, Černošice“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Tögel Vladimír,
JUDr., advokátní kancelář, IČ 12493031, za celkovou
nabídkovou cenu 138.000 Kč bez DPH.
Dodatečně zařazené body
• Žádost sdružení Neoterica o podporu a souhlas
s umístěním reklamy na městském mobiliáři - propagace akce BASS Černočice
Rada města Černošice souhlasí s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období od
5. 3. do 28. 3. 2018 v počtu 25 ks dle žádosti Neoterica o.s., IČ 02369915 se sídlem Strakonická 1601,
252 28 Černošice, pro akci BASS Černošice konané
23. 3. 2018 v Club Kině, na městském mobiliáři, a to
za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nejpozději do 28. 3. 2018 budou odstraněny. Nařízení ohledně regulace reklamy ve městě
se na kulturní akce podpořené městem nevztahuje.
• Vyhlášení konkursu na ředitele ZUŠ Černošice
Rada města Černošice vyhlašuje konkurs na ředitele/ředitelku ZUŠ Černošice.

Ze 118. jednání Rady města Černošice (12. 3. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice gastrozařízení kuchyně a drobný inventář - výběr
dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace

o veřejné zakázce pro výběr dodavatele gastrozařízení
kuchyně a drobného inventáře pro projekt Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti GASTRONOMIK KV
s.r.o., IČ: 29099528, se sídlem Závodu míru 208/46,

360 17 Karlovy Vary na realizaci zakázky „Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice - gastrozařízení kuchyně a drobný inventář“ za celkovou cenu 826.942 Kč
bez DPH ( 1.000.599,82 Kč včetně DPH); schvaluje
uzavření smlouvy o dílo ( CES č. 32/2018) mezi spo11

z radnice
lečností GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ: 29099528
a městem Černošice pro dodavatele gastrozařízení kuchyně a drobného inventáře pro projekt Mateřská škola
v Husově ulici, Černošice.
Finanční odbor
• Základní umělecká škola Černošice okres Praha-západ - rozdělení hospodářského výsledku
2017
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní umělecké školy Černošice
okres Praha-západ ve výši 99.350,31 Kč a jeho rozdělení, a to 49.675 Kč do fondu odměn a 49,675,31 Kč
do rezervního fondu školy.
• Finanční dar Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ
Rada města Černošice souhlasí přijetím finančního
daru Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres
Praha-západ v celkové výši 3.000 Kč dle žádosti ředitelky školy.
• Rozpočtové opatření č. 7 a změna rozpisu rozpočtu č. 13
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové
opatření č. 7, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 13.
Odbor technických služeb
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu
- „Manažerské řízení přípravy a realizace projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“,
Černošice“
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly
a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Manažerské řízení přípravy a realizace
projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky ‚U Dubu‘,
Černošice“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabíd-

ky dodavatele ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH
o.p.s., Chrudim IV, Tovární 1112, IČ 28771648 za celkovou nabídkovou cenu 128.000 Kč bez DPH.
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení ze dne 02.04.2012 CES
114/2012
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ze dne 2. 4. 2012 CES 114/2012 uzavřené s firmou
Elektrowin a.s, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60,
PSČ: 140 00, IČ 272 57 843.
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
• Slavnostní vlajky
Rada města Černošice souhlasí s výrobou slavnostní vlajky města, EU a ČR za celkovou cenu 74.124
Kč včetně DPH od firmy Velebný & Fam s. r. o.IČ:
25960709 se sídlem J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad
Orlicí; schvaluje: 1) kupní smlouvu CES 122/2018
mezi městem Černošice a firmou Velebný & Fam s.r.o.,
2) rozpočtové opatření č. 9, 3) výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky
jediného uchazeče.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Řešení problému potřebné rodiny (obědy pro
předškoláka)
Rada města Černošice schvaluje 1) darovací smlouvu č. 121/2018 mezi městem Černošice a L., nar. xxx,
bytem xxx, Černošice a Mateřskou školou Černošice,
Karlická 1170; rozpočtové opatření č. 8.
Odbor informatiky
• Obecná pravidla pro budování nových rozvodů
sítí elektronických komunikací

Rada města Černošice schvaluje obecná pravidla pro budování nových rozvodů sítí elektronických
komunikací.
Odbor vedení města
• Žádost o schválení nájmu bistra PicNic třetí
osobě, vyplývající z Pachtovní smlouvy mezi městem Černošice a M. Stádníkem, čl. V, ze dne 12. 5.
2017
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí přenechání nájmu provozu bistra PicNic ve Sportparku Berounka, na rok 2018, třetí osobě.
• Návrh obchodní smlouvy Edenred Compliments, dárkové poukázky pro zaměstnance
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením obchodní smlouvy – Edenred Compliments o zprostředkování dárkových poukázek Edenred Compliments
(CES č. 117/2018) uzavřené mezi městem Černošice, jako „odběratelem“ a společností Edenred CZ,
s r.o. se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, IČ
24745391, DIČ CZ24745391, jako „dodavatelem“.
Dodatečně zařazené body
• Žádost o spolupráci na akci „Jarní trhy se staročeskou zabijačkou“
Rada města Černošice souhlasí se spoluprací mezi
městem Černošice a paní K. P. na akci Jarní trhy se
staročeskou zabijačkou konané dne 7. 4. 2018 na náměstí Centra Vráž, a to ve formě a) inzerce v Informačním listu a výlepu plakátů na městských nástěnkách
zdarma, b) poskytnutí prostor městského sálu na Vráži
v den akce zdarma, c) úklidu prostor pracovníky Technických služeb, d) finančního příspěvku ve výši 5.900
Kč na divadelní vystoupení.

Z 28. zasedání Zastupitelstva města Černošice (7. 3. 2018)
• Volba přísedící Okresního soudu Praha-západ
Zastupitelstvo města Černošice volí paní M. Zelinkovou, nar. xxx, do funkce přísedící Okresního soudu
Praha-západ.
• Informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodářství města
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
dopis České asociace odpadového hospodářství ze
16.1.2018 o chystaném zvýšení poplatků za skládkování a informaci starosty města o společném postupu
svazku obcí Region Dolní Berounka ve vztahu k budoucímu řešení svozu a zpracování odpadu.
• Oprava administrativní chyby v usnesení k dodatku k veřejnoprávní smlouvě s obcí Třebotov
o výkonu činností městské policie
Zastupitelstvo města Černošice bere se souhlasem na vědomí, že v usnesení č. Z/27/4/2018
ze dne 10. 1. 2018 byla dodatečně provedena
oprava administrativní chyby v číselném označení a datu dosavadní smlouvy, ke které se vztahuje
přijatý dodatek, a to z původního znění na znění:
„schválení dodatku č. 6 k veřejnoprávní smlouvě,
ze dne 11. 6. 2004 k zajišťování činností Městské
policie Černošice na území obce Třebotov, jehož
předmětem je zvýšení úhrady ze strany obce Třebotov na 540.000 Kč za kalendářní rok“, a termín
plnění 31. 1. 2018.
• Stížnost na skutečnosti související s výstavbou
v ulici Foglarova aj.
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
dopis pana P. se stížností na skutečnosti související
s výstavbou v ulici Foglarova; schvaluje text odpovědi.
• Návrh Černošické společnosti letopisecké na
pojmenování Městské knihovny Černošice názvem Knihovna Františky Plamínkové
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s návrhem Černošické společnosti letopisecké na pojmenování Městské knihovny Černošice názvem Knihovna
Františky Plamínkové; ukládá Radě města Černošice
spolu s příslušnými odbory realizaci tohoto usnesení,
při příležitosti otevření nové budovy městského úřadu
na Karlštejnské ulici.
• Návrh Černošické společnosti letopisecké na
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obnovení jména Základní školy Černošice na Masarykova základní škola Černošice
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo usnesení: Zastupitelstvo města Černošice souhlasí návrhem
Černošické společnosti letopisecké na Obnovení jména Základní školy Černošice na Masarykova základní
škola Černošice.
• Výzva petičního výboru „Pro park na Náměstí 5.
května“ k zachování stávajícího územního plánu
na celé ploše Náměstí 5. května
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo protinávrh
usnesení: Zastupitelstvo města Černošice souhlasí se
zachováním stávajícího územního plánu na celé ploše
Náměstí 5. května (Na Měchurách), vedené jako OS-2,
tj. plocha občanského vybavení - sportu a rekreace bez možnosti staveb a terénních úprav. Zachování ÚP
na tomto strategickém pozemku je pro město prioritou;
ukládá starostovi zaslat do 21. 3. 2018 majiteli pozemku 1935/1 o rozloze 11 901 m2 a pozemku 1935/2
o rozloze 551 m2, celkem 12 452 m2, oba na LV 11037,
v katastrálním území Černošice, žádost o jasnou odpověď na návrh na odkup pozemků a zdůraznit, že plocha
pro sport a rekreaci je pro město prioritou.
Zastupitelstvo nepřijalo ani původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí se zachováním stávajícího územního plánu na celé ploše Náměstí
5. května (Na Měchurách), vedené jako OS-2, tj. plocha občanského vybavení - sportu a rekreace - bez
možnosti staveb a terénních úprav. Zachování ÚP na
tomto strategickém pozemku je pro město prioritou;
ukládá starostovi zaslat do 21. 3. 2018 majiteli pozemku 1935/1 o rozloze 11 901 m2 a pozemku 1935/2
o rozloze 551 m2, celkem 12 452 m2, oba na LV 11037,
v katastrálním území Černošice, žádost o jasnou odpověď na návrh na odkup pozemků a zdůraznit, že plocha
pro sport a rekreaci je pro město prioritou; a dále ukládá starostovi a Finančnímu odboru alokovat částku 16
mil. Kč pro odkoupení výše uvedených pozemků z investičních výdajů, viz výhled střednědobého rozpočtu
na roky 2018-2020 města Černošice v položce „investice ostatní“ a analyzovat možnosti získání finančních
prostředků na odkup pozemku mimo vlastní rozpočet.
• Žádost o změnu obecní hranice
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí

žádost paní H. o změnu obecní hranice; nesouhlasí
se změnou obecní hranice dle § 26 zák. č. 128/2000
Sb., zákona o obcích a převodem nemovitostí z k.ú.
Černošice.
• Darovací smlouva č. 105/2018 na pozemek
parc. č. 4482/9 o výměře 38 m2 k.ú. Černošice, ul.
Topolská
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření
darovací smlouvy č. 105/2018 mezi městem Černošice a panem Ing. M. Š., xxx, jejímž předmětem daru je
pozemek parc. č. 4482 o výměře 38 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ul. Topolské.
• Informace o průběhu výstavby a financování
nové radnice Vily Tišnovských
Zastupitelstvo města Černošice požaduje: 1) předložení harmonogramu výstavby s konečným termínem
dokončení a to včetně přidružených prací (komunikace
a terénní úpravy), 2) předložení přehledu financování
a to včetně veškerých předpokládaných investic s cílem informovat o konečné celkové ceně rekonstrukce,
3) sdělení kupní ceny Vily Tišnovských; ukládá Odboru investic a správy majetku splnit požadavky dle bodu
1.-3. usnesení (do 18. 4. 2018).
• Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města - kompenzační příspěvek 2018
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně
z nemovitostí v roce 2018; ukládá Odboru občansko
správních a dopravně správních činností zajistit vyhlášení programu a realizaci, včetně přípravy veřejnoprávních smluv s žadateli o dotaci, kteří splní podmínky
stanovené ve vyhlášeném programu.
• Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
• Rezignace paní Simony Kysilkové Šnajperkové
na členství v redakční radě Informačního listu
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
rezignaci paní Simony Kysilkové Šnajperkové na členství v redakční radě Informačního listu Černošice, ke
dni 7. 2. 2018.
• Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2018
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí

z radnice / z města a okolí
zápis z 8. jednání Grantového výboru konaného dne
27. února 2018, schvaluje 1) rozdělení finančních
prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace
na rok 2018 v oblasti kultury dle předloženého návrhu
Grantového výboru, 2) rozdělení finančních prostředků
v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2018
v oblasti práce s mládeží dle předloženého návrhu
Grantového výboru, 3) rozdělení finančních prostředků
v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2018
v sociální oblasti dle předloženého návrhu Grantového
výboru
• Rezignace pana Pavla Jahelky na členství
v Grantovém výboru a volba nového člena
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
rezignaci pana Pavla Jahelky na členství v Grantovém
výboru města Černošice, ke dni 24. 1. 2018 a volí
pana Přemysla Mališe členem Grantového výboru od
1. 4. 2018.

z vašich názorů

• Smlouva směnná a kupní č. 575/2017 mezi
městem Černošice a panem P. H.
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
doručenou nabídku pana P. H. ke zveřejněnému záměru směny nově vzniklého pozemku parc. č. 4144/18
o výměře 1052 m2 v obci a k.ú. Černošice a záměr
prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 4161/14
o výměře 54 m2 v obci a k.ú. Černošice, lokalita Na
Pískách zveřejněného na úřední desce města Černošice od 19.02.2018 do 06.03.2018; souhlasí s doručenou nabídkou pana P. H., kterou nabízí směnu
nově vzniklého pozemku parc. č. 4144/18 o výměře
1052 m2 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za pozemky parc. č. 4144/16 o výměře
33 m2, parc. č. 4144/15 o výměře 1064 m2, parc. č.
4179/1 o výměře 437 m2, parc. č. 4145/1 o výměře 1812 m2 všechny v obci a k.ú. Černošice a koupi
nově vzniklého pozemku parc. č. 4161/14 o výměře

54 m2 v obci a k.ú. Černošice za částku 1.500 Kč/
m2; schvaluje smlouvu směnnou a kupní č. 575/2017
mezi městem Černošice a panem P. H., RČ: xxx, jejímž
předmětem je směna nově odděleného pozemku parc.
č. 4144/18 o výměře 1052 m2 v obci a k.ú. Černošice
a prodej nově odděleného pozemku parc. č. 4161/14
o výměře 54 m2 v obci a k.ú. Černošice za částku
1.500Kč/m2.
• Návrh zastupitele Davida Otavy na změnu pojmenování budovy základní školy
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo usnesení, že: „souhlasí s umístěním označení školy „Masarykova základní škola Černošice“ nad centrální vchod
budovy základní školy v Mokropsech“.
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Dana Jakešová.

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

Příhoda ze zimního stadionu
Chtěl bych se s vámi podělit o jednu banální příhodu z neděle 11. března
t. r. Probudili jsme se do krásného jarního rána. Venku teplíčko. Odpoledne
bude lední karneval na našem zimním stadionu!
Po 16. hodině jsem s patřičně nastrojenými dětmi dorazil na místo. Na
vstupních dveřích cedule „Dnes veřejné bruslení zrušeno“. Nikde nikdo. Na
ledě 12 hokejistů. Rozpačitě se rozhlížíme kolem sebe, vidíme ještě jednu
maminku v podobné situaci.
A tu k nám postarší zaměstnanec stadionu promluví bodrým hlasem:
„Dete na karneval? Dneska nic neni. Vy neumíte číst?“
Podíváme se s druhou maminkou na sebe, protože v tu chvíli nemáte odpověď. Alespoň jsme se pohledem morálně podpořili v tom, že negramotní
blbci jsme v Černošicích minimálně dva (nebo možná tři?).
Po příchodu domů otevírám Informační listy. Je tam napsáno: 11. března
přijďte na karneval.
V euforii morálního vítězství jdu IL ukázat tomu pánovi. Podívá se na autorku článku a pronese: „No jo. Vona to zvorala. To se musíte vždycky nejdřív
podívat na naše stránky a až potom vyrazit!“
Naštestí se objevil další ze zaměstnanců zimního stadionu, se kterým
jsem si ve vší slušnosti vzniklé nedorozumění vysvětlil. I s omluvou, za kterou
dodatečně děkuji.
Naprosto chápu, že došlo k chybě. Sám si můžu za to, že nejsem veden v systému městských SMS zpráv, kterými prý bylo posunutí termínu
avizováno.
Ale vystupování toho pána! Nad tím se, pane vedoucí, pokuste zamyslet. Já totiž na zimák občas zajdu, dcera chodí na tréninky krasobruslení.
A tak vím, že váš dříve narozený personál má s přijatelnou formou chování k návštěvníkům a trenérům (zákazníkům!!!) dlouhodobé potíže. Dosud
přehlížené a tolerované. V Černošicích se vše motá hlavně kolem hokeje
- sportu tvrdých mužů a drsných slov. Ale povšimněte si, že jen ti nejlepší
z hráčů jsou zároveň i kultivovanými osobnostmi a vzory. Pokud jim nabízíte
prostředí, s jakým jsem se několikrát setkal já, pak to naši sportovci daleko
nedotáhnou.
Na stránkách IL se vedou sáhodlouhé diskuze o tom, zda v názvu naší
školy uctít památku TGM a jak slavit 100. výročí vzniku ČSR. K tomu bych
snad jen dodal, že vyvěšování a strhávání mosazných cedulí nám šlo vždy

Tečka za pojmenováním naší
školy
Černošická společnost letopisecká podala na
březnové jednání zastupitelstva dva návrhy ke
schválení. První byl na pojmenování městské
knihovny po významné ženě, která žila v našem
městě, popravené senátorce Františce Plamínkové. Po kratší rozpravě byl návrh zastupiteli většinově odhlasován.
Osud druhého návrhu, navrácení jména Masarykova do názvu základní školy, které nesla od
svého založení v roce 1930, neprošel. Při jeho
projednávání vznikla vcelku vzrušená hodinová
debata, ve které poněkud zanikl hlas mladého

výborně. Já považuji za důležitější každodenní příklad našim potomkům.
S nulovou tolerancí k výše popsanému chování. Ať už je to v životě, politice,
na Hradě, nebo třeba na černošickém zimním stadionu. TGM by se tím,
doufám, cítil opravdu poctěn.

Michal Kniš

Vážený pane Kniši,
shodou okolností jsem byl tím „dalším zaměstnacem“, se kterým jste
si vše ve slušnosti vysvětlil, a tak dovolte, abych krátce reagoval na Váš
příspěvek do Informačního listu. Velmi mě osobně mrzí, že se ke všem
zájemcům včas nedostala informace o změně termínu karnevalu. Ještě
jednou se za to omlouvám. Není to chyba vedení klubu, uzávěrka IL byla
v tomto konkrétním případě skoro měsíc před akcí a my jsme někdy nuceni časový plán upravit tak, aby se vyhovělo všem uživatelům zimního
stadionu. Chybu na naší straně spatřuji v tom, že se měl sloužící recepční
upozornit na možnost, že se někdo dostaví v původně avizovaném termínu, a zdůraznit mu, aby se choval vlídně.
Proti Vašemu nařčení, že dlouhodobě přehlížíme a tolerujeme nepřijatelné chování našeho „dříve narozeného personálu“ se musím důrazně
ohradit. Zimním stadionem projde týdně přibližně 3000 lidí a náš personál je neustále vystaven tlaku ze strany neukázněných a někdy velmi
vulgárních návštěvníků a zákazníků. Já sám jsem na stadionu od rána do
večera, a když vidím, jak se lidé chovají, tak si často kladu otázku, jak to
ten náš personál může vydržet. Přičtete-li k tomu skutečnost, že v Černošicích prakticky nelze najít zájemce o jakoukoli práci, tak vám z toho vyjde
neřešitelná rovnice.
Rád bych Vás tímto požádal, abyste se na toho pána, co se Vás jeho
hřmotné vyjadřování tak dotklo, nezlobil. Já ho dobře znám a vím, že to
v podstatě nemyslel nijak zle. Celou věc jsem s ním probral a on uznal,
že jednal nepřiměřeně a mrzí ho to. Je také připraven se Vám osobně
omluvit.
Na závěr bych Vás chtěl ujistit, že se o svěřené děti v klubu staráme s maximální péčí a rozhodně jim nenabízíme nějaké závadné prostředí, jak se
v závěru svého projevu snažíte naznačit. Budete-li mít nějaké konkrétní
nápady, jak fungování zimního stadionu vylepšit, tak se s Vámi rád sejdu
a můžeme vše prodiskutovat.
Martin Jůzek, předseda Výkonného výboru SK Černošice

muže, bývalého žáka školy, přimlouvající se za
přijetí návrhu. Přiznal, že se o Masarykovi ve škole mnoho nedozvěděl. Ze všech úst zúčastněných sice zaznívala chvála a veliká úcta k našemu prvnímu prezidentovi, ale ke vzkříšení jedné
z černošických tradic to nestačilo. Z uváděných
průzkumů vyplynul ovšem všeobecný nezájem
občanů nejen o tuto záležitost. Naše letopisecká společnost vycházela z většinově kladných
vyjádření oslovených lidí. Někteří projevili dokonce přání, abychom realizaci návrhu podpořili vyhlášením peněžní sbírky. Nebude třeba!
Schválení našeho návrhu se dnes nepovažuje
jako potřebné. Minulými režimy po léta měněný
výklad dějin a zamlčování pravdy a úcty k trvalým

hodnotám bohužel stále přetrvává. Je nezbytné,
aby měli žáci povědomí i ve zmatených časech
o základních hodnotách, na kterých první stát
stál. Jméno Masarykova v označení naší školy
by bylo dobrou vizitkou našeho města.
7. březen 2018 připomíná 168. výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka
a letošní sté výročí vzniku jím založeného samostatného státu, který se poprvé objevil na mapě
Evropy. Oslava tohoto dne spojená s návratem
původního historického pojmenování školy se
do kroniky Černošic zřejmě nezapíše. Kompromisním návrhem ze strany vedení školy je osazení informativní desky na školní budově.
Černošická společnost letopisecká
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z města a okolí

Názory zastupitelů
Vila Tišňovských

FOTO: T. Jandura

Vila Tišnovských, kde má mít sídlo
budoucí radnice, je už 18 měsíců
v podivném rozestavěném stavu.
Pokusím se ve stručnosti zrekapitulovat, co se vlastně odehrálo.
Skutečnost, že město nenechalo
hned v začátku projektové přípravy
zpracovat stavebně technický průzkum, byla chyba, které vděčíme za
současný neblahý stav.
O nekvalitní projektové přípravě vypovídá i fakt, že uchazeči o stavební zakázku
měli během výběrového řízení 44 dotazů k nejasnostem v projektové dokumentaci.
Čtyři měsíce po zahájení stavby v prosinci 2016 došlo ke zjištění, v jaké stavebnětechnické kondici je rekonstruovaná vila Tišňovských. To bylo prezentováno jako velké překvapení, což také leccos vypovídá o znalosti vedení města a odboru investic
o stavu budovy. Přitom naše město je plné budov z počátku 20. století a naprostá
většina z nich prošla úspěšnou rekonstrukcí.
Vzhledem ke zjištěným okolnostem byla v prosinci 2016 zastavena stavba. Město se rozhodlo, že nechá přepracovat projektovou dokumentaci a že v rekonstrukci
bude pokračovat. Do této doby mně ještě přijde, že chyby se prostě dělají, ale co
následovalo, je už za hranou.
Kontrolní výbor v březnu 2017 jednomyslně odsouhlasil, že v rekonstrukci vily je
možné pokračovat, až bude mít zastupitelstvo relevantní rozpočet, nikoliv nepodložené odhady. Členové kontrolního výboru si totiž byli vědomi, že vzhledem k zásadním
a rozsáhlým změnám projektu je vhodné znovu zakázku přesoutěžit, a nikoliv uzavírat
s firmou vybranou na základě původního, tedy úplně jiného projektu, další a další
dodatky smlouvy na vícenáklady a změny.
Zastupitelstvo vzalo zprávu o žádosti kontrolního výboru o zastavení prací v dubnu
2017 jednomyslně na vědomí.
Je s podivem, že dodnes (!) tedy celý rok poté neznáme konečnou cenu této stavby a starosta podepisuje stále další dodatky smlouvy na další změny a vícenáklady.
Rada uzavřela dodatky smlouvy o navýšení ceny za cca 14 mil. Kč vč. DPH, takže
nyní je zatím stavba zasmluvněna ve výši 58 mil. Kč vč. DPH a bude to víc. Na můj
dotaz proč uzavírá nové a nové dodatky o navýšení ceny a raději nepočká na finální
projektovou dokumentaci a rozpočet, jak ho již před rokem požádal kontrolní výbor,
mi starosta na březnovém zastupitelstvu v letošním roce odpověděl banální a mně
a všem v zastupitelstvu zřejmou informací, že má podepisování dodatků o navýšení
ceny posvěcené radou, protože bez toho by byly jím podepsané dodatky neplatné.
K čemu tedy máme kontrolní výbor a zastupitelstvo?
Nechápu, proč rada nevypověděla již v prosinci 2016 realizační firmě smlouvu,
neboť ve smlouvě je odstavec XV1o) o tom, že Objednatel, tedy město, má právo
odstoupit od smlouvy v případě, že bude zjištěno, že předmět díla nelze vůbec realizovat podle projektové dokumentace. Toto ustanovení bylo naplněno, takže starosta
mohl původní firmě před 15 měsíci vyplatit cca 2 mil. Kč za provedené práce a s novou vysoutěženou firmou řádně plnit smlouvu dle nové projektové dokumentace. Vím
však, že starosta je mistr kličky, a tak bude říkat, že podepisování dodatků smlouvy
o navýšení ceny díla je výhodné.
Závěrem bych snad jen řekl, že ke spoustě věcí by nemuselo docházet a šlo by
je podchytit předem. Starosta však v tomto volebním období nechal z nepochopitelných důvodů zrušit investiční komisi a tu nahradil svojí osobou. My se jen pak
dovídáme až s velkým zpožděním, co jeho chybou musíme dodatečně legalizovat či
jaké firmě poslat další peníze a když děláme něco (třeba v kontrolním výboru zastupitelstva) pro to, aby rozhodování města o jeho investicích bylo činěno odpovědně, tak
doporučení stejně rada města nebere vážně.
Tomáš Jandura, předseda kontrolního výboru zastupitelstva

Vyjádření rady města
Kritiku považujeme za legitimní, prospěšnou a demokracii vlastní.
Vždy je co zlepšovat. Ostatně i proto je předsedou kontrolního výboru člen opozičního uskupení. Příspěvek Tomáše Jandury však
nepovažujeme za zcela korektní, a proto bychom se rádi vyjádřili
alespoň k tomu, co pokládáme za podstatné (osobní invektivy necháváme bez komentáře).
Ano, z nynějšího pohledu nebylo správné, že v rámci projektu
nebyl zpracován stavebně technický průzkum. Určitě by nás však
neuchránil od všech překvapení (vila Tišnovských byla postavena
překvapivě nekvalitně) a ani od nutnosti provést neočekávané
sanační stavební práce (částečná výměna nosného zdiva, nové
stropy). Jedinou alternativou by byla demolice a výstavba nového
objektu.
Po zjištění havarijního stavu vily Tišnovských rada města po
dlouhých diskuzích se zapojením řady odborníků rozhodla v rekonstrukci pokračovat i přes nutnost provést sanační práce. Rada
města pak stála před otázkou, zda v rekonstrukci pokračovat na
základě uzavřené smlouvy se stávajícím zhotovitelem (s možností navýšení objemu zakázky v souladu se zákonem), nebo zda
smlouvu ukončit a vyhlásit novou veřejnou zakázku.
Nakonec většina členů rady města rozhodla smlouvu se stávajícím zhotovitelem neukončovat a pokračovat bezodkladně v rekonstrukci, protože: i) z vyjádření projektantů a stavebního dozoru
vyplývalo, že nezbytné sanační práce budou časově náročné a je
možné a vhodné je brzy zahájit na základě dílčí úpravy projektu
statické části (např. výměnu havarijních částí nosného zdiva); ii)
příprava nové veřejné zakázky na základě celkově upravené projektové dokumentace by byla časově velmi náročná; iii) ve smlouvě se stávajícím zhotovitelem jsou ceny stavebních prací zafixovány v úrovni první poloviny roku 2016, iv) stávající budova úřadu je
již prodaná a s ubíhajícím časem se zvyšují výdaje města spojené
s jejím užíváním. Kontrolní výbor sice doporučil zastavení prací,
ale odpovědnost leží na radě města (kontrolní výbor žádnou zodpovědnost za svá doporučení nenese).
Od jara 2017 proto ve vile Tišnovských probíhají sanační práce,
které nejsou z venku vidět a které bohužel neurychlíme, neboť to
ani technologicky nejde (není možné najednou vyměnit všechny
havarijní části nosného zdiva, nelze najednou odstranit všechny
špatné stropy atp.). Přístavba nového objektu byla dovedena do
podoby hrubé stavby a blíží se zahájení další fáze prací na obou
objektech.
Pokud by se rada města rozhodla pro ukončení smlouvy se stávajícím zhotovitelem, nebyli bychom asi schopni nového zhotovitele ve veřejné zakázce vysoutěžit dříve než na konci roku 2017
či počátkem roku 2018 (příprava kompletní upravené projektové
dokumentace a všech navazujících rozpočtů nakonec trvala až
do pozdního podzimu 2017). Ztratili bychom téměř rok, během
něhož by se na stavbě nic nedělo a město by platilo za užívání
stávající budovy úřadu. Navíc bychom se vzhledem k razantnímu
nárůstu cen materiálů, mezd ve stavebnictví a přehřívání ekonomiky velmi pravděpodobně dočkali od nového zhotovitele ceny výrazně vyšší, než která vyplývá ze smlouvy a dodatků se stávajícím
zhotovitelem.
Nynější situace určitě není komfortní ani pro město ani pro
zhotovitele, zastavení prací a nová soutěž dle doporučení kontrolního výboru by však podle našeho názoru pro město výhodnější
nebyly.
Naše reakce je společná, všech členů rady, neboť rada města, nikoliv starosta, činí rozhodnutí, na jejichž základě pak starosta smlouvy a dodatky podepisuje. Stejně tak rada města, nikoliv
starosta, si dle své potřeby v každém funkčním období zřizuje (či
nezřizuje) komise jako své poradní orgány.
Šimon Hradilek, Petr Wolf, Lenka Kalousková, Karel Müller,
Milena Paříková, Tomáš Kratochvíl a Filip Kořínek

Setkání občanů s místními politiky TOP 09
Místní organizace TOP 09 Černošice zve občany na setkání se zdejšími politiky zastupujícími tuto stranu. Účast přislíbili poslankyně parlamentu
Helena Langšádlová, místostarosta Petr Wolf, zastupitelé Martina Řehořová a Petr Ullrich a předseda místní organizace Jiří Kubát, který je zároveň
černošickým zástupcem v regionálním výboru TOP 09. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 19 hodin v sále restaurace Pod lípou na Vráži.
Těšíme se na vaše otázky, náměty a podněty do diskuze v oblasti komunální politiky i celostátního dění.
Za TOP 09 Černošice
Martina Řehořová
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Česká beseda oblíbena za Protektorátu díky skladateli z Černošic
Můj děda Jaromír Fiala (1892-1967)
FOTO: archiv ČeSpoLet
strávil s rodinou 34 krásných lét ve své
vilce v tehdejší Masarykově ulici (dnes
Poštovní) v Černošicích. Byl hudebním
teoretikem, profesorem, skladatelem,
propagátorem hudebního vzdělání
a vlastencem. Doba protektorátu musela být pro něho zvlášť bolestná. I proto
se v roce 1939 soustředil na zpřístupnění České besedy, tradičního českého
salónního řadového tance pro čtyři páry
z poloviny 19. století širokým vrstvám
zpěváků a tanečníků.
Autoři Besedy řešili skladby pro orchestr, a tak některé písně byly posazeny pro lidský hlas příliš hluboko, jiné
jsou zase ve vysoké poloze. Jaromír Fiala upravil Českou besedu, vydal písňové
texty i s nápěvy a navíc i s popisem tanců. Není jistě náhodou, že si můj děda
schoval následující dokumenty:
tuto novinku, a když ji začalo 24 ustanovených
Výňatky z článků v Národní politice z roku
párů tančiti, tu při každém téměř oddělení strhl
1933 a 1934: „Bylť Neruda (1834-1891) vlast- se bouřlivý potlesk, jenž hlavně vzdáván panu
ním původcem nového tance. Když se stal vzorHellerovi a Linkovi začež pak u všeobecném rozným žákem taneční školy Linkovy a poznal tam jaření p. taneční mistr vyzdvižen a po sále nošen
různé tance ,komorní´ a společenské, zatoužil byl. ,Beseda´ slavila tehdy svůj triumf a protož lze
po tom, aby Čechové měli nějaký podobný oso- se nadíti, že se vbrzce rozšíří na místo ovšednělé
bitý tanec salonní. Svěřil se tedy příteli Karlu Linfrancouzské čtverylky.“
kovi, jenž se uvázal v úkol sestavit z jednotlivých
Neruda se svou partnerkou tehdy tančili v prvtanců společenský tanec řadový. Hudbu upravil ním čtverci jako první pár. Sám o sobě tehdy tvrdalší přítel Nerudův, ,dobrý tanečník a napořád dil, že bylo jeho renomé coby tanečníka rozhodovšem hudebník výborný´ Ferdinand Heller, jenž
ně větší nežli co spisovatele. O svých tehdejších
svými koncertními čísly zpestřoval tehdy většinu dojmech vypravuje proslulý autor: „Tančili jsme
českých zábav pražských.
s jakýmsi mravním povznesením, rozechvěni.
Časopis Lumír uvádí: 13. listopadu 1862 byla
S tou akuratesou jako tenkráte ,Beseda´ se asi
neobyčejně četně navštívena beseda v Konvik- více již nezatančila! Každý krok dopadal na vlas
tě, čehož zajisté hlavní příčinou byl nový tanec s taktem hudby, každý pohyb odpovídal co nej,beseda´, jenž poprvé v sále se objevil. Sestává
přísněji rytmu, splítání a rozplítání figur dělo se
vesměs z rozličných starších tanců národních, vzorně. Cítili jsme na sobě jakousi zodpovědnost,
jako: Kalamajka, Furiant, Obkročák, Hulán, Rejale cítili jsme zároveň, že vše se nám daří. Od krodovák. S velikým napnutím čekalo obecenstvo na
ku ke kroku bylo nám volněji, od figury k figuře

Členové ČČK v Černošicích nezahálí
Tak jako každý rok se i letos uskutečnila Valná
hromada Českého červeného kříže naší místní
skupiny. Využili jsme příjemného prostředí ve
společenském sále DPS a sešli se 17. února
2018. Dostavila se i ředitelka Oblastního spolku ČČK Praha 1 – Jaroslava Marková.
V úvodu schůze jsme přivítali všechny účastníky a vzpomněli těch, kteří nás v roce 2017
opustili. Program schůze jsme letos pojali jako
poděkování všem, kteří pro ČČK pracovali
a i přes vysoký věk ještě pracují. Naše skupina má dlouholetou tradici. Pomáhali jsme
při spartakiádách, sokolských sletech, v provomájových průvodech, pořádali školení mladých zdravotníků a připravovali je na soutěže.
Tato činnost je zdokumentována v podobě fotografii a písemného materiálu. Obětavá práce
zasloužilých členek byla oceněna u příležitosti
Světového dne Červeného kříže prezidentem
ČČK. Obdržely pamětní listy a vyznamenání
různých stupňů. Některé členky mají již vyznamenání několik – např. Milada Borovičková.

Nejvyšší vyznamenání „Medaili Alice Masarykové“ dostala Ludmila Zmatlíková. V uplynulém roce byla za obětavou práci vyznamenána
paní Libuše Fialová.
Další dík pak patří těm, které se staraly
o zpestření našeho života v podobě pořádání
výletů. Tuto činnost rozjela paní Pavla Dragounová a pokračovaly další paní Komendová,
Hradiská, Jandurová. O zpříjemnění schůze
se postaraly naše stálé hostesky – Rybáková, Křížková, Vrzalová, které roznášely chutné
občerstvení doplněné výbornými moučníky
v podání paní Cvrčkové a Strakové. Dík si zasloužily i všechny naše výběrčí za nevděčnou
práci – vybírání členských příspěvků. Posledním bodem našeho programu byla volná zábava. Při této příležitosti byly ředitelkou OS ČČK
požádány paní Borovičková a Fialová, zda by
mohly ze svého archivu vybrat materiály, které
by se daly použít na nástěnku ke stému výročí založení ČČK v příštím roce. Obě pomoc
přislíbily.

ustupovalo také vůkolní ticho už k radostnému hluku, a když se skončilo
první allegretto, zahučel prostorou potlesk zrovna divadelní, nadšený.“
Besedu potom 4. ledna 1863, necelé dva měsíce po prvním uvedení,
tančilo na prvním velkém českém plese na Žofíně 140 párů (!!).
Smetana komponoval Prodanou
nevěstu v době, kdy se učili tančit Besedu. Tanec se všem líbil. Rozjařen,
přistoupil jednou Smetana k autorovi
libreta Sabinovi a řekl: „Poslyšte, příteli, já bych rád, aby ta naše nová opera
nezačínala hned tím dialogem milenců, nýbrž nějakým veselým sborem,
podobným jako je v Besedě: Bratři,
buďme veselí…“ „Proč ne,“ odpověděl Sabina a mezitím, co Smetana ještě dál hovořil, patrně už o věci přemýšlel, neboť za chvilku navrhoval: „Jak by
se vám líbila slova ,Proč bychom se netěšili, když
nám pánbůh zdraví dá!“ „Výborně!“ zvolal Smetana, „tak jen mi to honem napište, mám na něco
takového právě chuť!“ Nový národní tanec se stal
již v masopustě 1863 přední ozdobou a atrakcí
tanečních zábav téměř po celých Čechách, ba
i na Moravu pronikl.
Tyto řádky čtu vždycky s určitým dojetím a zároveň studem, že bychom dnes sotva byli schopni takového vlasteneckého nadšení. Ale snad se
podaří oživit Hellerovo, Linkovo a Fialovo dílo tak,
aby z něj měli radost přinejmenším ti, kteří Českou besedu znovu zazpívají a zatančí.
Zdeňka Knězů,
Černošická společnost letopisecká

I letos budeme pořádat výlety, na které vás
srdečně zveme
• 4. dubna; Zámek Hořovice – Rokycany;
200 Kč
• 2. května; Litvínov – zámek Jezeří; 250 Kč
• 6. června; Česká Skalice - Náchod – Kudova Zdroj; 400 Kč
• 4. července; Kostelec nad Černými lesy –
Kouřim; 200 Kč
• 1. srpna; Soběslav – Červená Lhota;
300 Kč
• 5. září; Kozí Hrádek – Sezimovo Ústí – Bernartice; 300 Kč
Odjezdy budou vždy z Centra Vráž v 7:00
hodin. Pouze první výlet budeme vyjíždět až
v 8:00 hodin.
Výlety letos povede paní Helena Mouchová.
Přihlášky přijímáme na tel. č.: 251 643 304 ,
251 641 264, 725 019 091.
e-mail: stanhradiska@seznam.cz
Václava Raková,
jednatelka ČČK
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Přijďte se pobavit do DPS
Hudební posezení s BEROUŇAČKOU
Kdy: středa 18. 4. ve 14.00
Kde: DPS
Rádi bychom vás pozvali k poslechu dechové kapely Berouňačka, která
vystoupí ve středu 18. 4. od 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Vrážská 1805. Z důvodu omezené kapacity společenské místnosti
je nutná rezervace na tel.: 723 504 573 nebo osobně v DPS u Moniky
Lípové.
Vstupné je dobrovolné.
2x FOTO: Miroslav Strejček

-- Živá hudba se u seniorů těší oblibě. --

Dvoudenní poznávací výlet na Moravu

-- Loni se čarodějnice povedly. --

Čarodějnice v parku za DPS
Kdy: čtvrtek 26. 4. ve 14.00
Kde: park za DPS
Zveme všechny seniory na čarodějnice u DPS, které se konají ve
čtvrtek 26. 4. od 14 hodin v parku za domem, kde si společně opečeme buřty. V případě nepříznivého počasí se sejdeme na náhradním programu ve společenské místnosti DPS. V obou případech nám zahraje
na klávesy oblíbený hudebník Leoš Holan. Masky a kostýmy berte s sebou, protože jako každý rok oceníme všechny čarodějnice a čaroděje.
Vstupné je dobrovolné.

Odbor Dům s pečovatelskou službou vás zve na výlet do Lednicko-valtického areálu, který je určen aktivním seniorům z Černošic. Termín výletu je
stanoven od úterý 4. září do středy 5. září 2018.
Odjezd autobusu z parkoviště DPS je naplánován na 7:15 hodin s příjezdem do Lednicko-valtického areálu okolo poledne. Dále bude následovat
prohlídka zámku Lednice, která bude začínat ve 13:15 hodin. Po prohlídce
zámku vás čeká plavba lodí po pramenech řeky Dyje provázená poutavým
výkladem o zajímavostech areálu. Zde navštívíme Minaret a na zpáteční
cestu se vydáme procházkou parkem (cca 1,8 km).
V odpoledních hodinách se ubytujeme v Hustopečích v hotelu Rustikal
ve dvoulůžkových pokojích (doporučujeme přihlášky ve dvojicích), večeři
a snídani v hotelu mají všichni účastníci v ceně výletu. Večer si navíc zpříjemníme cimbálovou muzikou ve vinném sklípku s degustací vín.
Druhý den po snídani navštívíme město Mikulov, kde bude možnost navštívit centrum města. V odpoledních hodinách plánujeme odjezd z Mikulova do Černošic, tak aby návrat byl do 20 hodin.
Cena výletu na osobu činí 750 Kč (ubytování, doprava, večeře, snídaně, cimbálová hudba, projížďka lodí a vstupné do zámku). Počet míst je
omezen, proto je nutné provést rezervaci včas, a to osobně u paní Lípové
v kanceláři Domu s pečovatelskou službou.
Na výlet přispívá město Černošice a vážená klientka DPS. Jménem
seniorů děkujeme.
Za DPS Monika Lípová a Miroslav Strejček

Terénní pečovatelská služba města Černošice
Pečovatelská služba města Černošice,
která působí již od roku 2011 při Domu
s pečovatelskou službou nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto základní a fakultativní služby
na území našeho města:
1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU (120 Kč /
hod.)
2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO
POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ
HYGIENU (120 Kč / hod.)
3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC
PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
• Dovážka obědů ze ZŠ Dobřichovice (hlavní
jídlo včetně polévky za 80 Kč a to včetně
dovážky do místa bydliště klienta), cena je
složena z ceny jídla 65 Kč a 15 Kč dovážka
• Po dobu prázdnin zajišťujeme obědy z restaurace dle aktuální nabídky
• Pomoc při přípravě jídla a pití – 120 Kč /
hod.
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• Příprava a podání jídla a pití (podání jídla klientovi apod.) – 120 Kč / hod.
4. ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
• Praní a žehlení osobního a ložního prádla
v prádelně DPS - 65 Kč / kg;
• Běžný úklid a údržba domácnosti - 120 Kč /
hod.;
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti klienta - 120 Kč / hod.;
• Běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí u lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště,
v obchodě apod.) - 120 Kč / hod.;
• Velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení
apod.) – 110 Kč / úkon
5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
• Doprovod k lékaři - 120 Kč / hod.;
• Doprovod na instituce a úřady - 120 Kč/
hod.;
• Doprava služebním automobilem v pásmu
„Černošice“ – 25 Kč / úkon
• Doprava služebním automobilem v pásmu
„okolní obce“ – 50 Kč / úkon

• Doprava služebním automobilem v pásmu
„vzdálené obce“ – 100 Kč / úkon
• Doprava služebním automobilem v pásmu
„Praha“ – 275 Kč / úkon
Tyto služby poskytujeme na základě uzavřené
Smlouvy o poskytování sociální služby v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod. s ohledem
na vytíženost pečovatelek.
Před sepsáním smlouvy o poskytování služby
je nezbytné provést sociální šetření v domácnosti žadatele sociální služby a sestavit individuální plán péče.
Kontaktní osoba pro nové klienty:
Monika Lípová
tel. 723 504 573, 251 177 564
DPS, ul. Vrážská 1805, Černošice
Sociální službu financuje město Černošice a Středočeský kraj.

z města a okolí

NAŠI SENIOŘI UMÍ!
Ve čtvrtek 15. března se v DPS odehrál turnaj ve hře Země, město, hora, řeka, zvíře, rostlina
a osobnost. Přišlo 9 účastníků – 8 žen a 1 muž. Všichni byli výborní a nejlepší byla paní Marie
Rudolfová, které ještě jednou blahopřeji.
Daniela Göttelová

FOTO: archiv D. Göttelová

-- Senioři v DPS si rádi i zasoutěží. --

Oslavy 100. výročí republiky
začaly v Černošicích
příjemně a důstojně
Na chvíli jsme se v neděli 11. 3. vrátili o 100 let
zpět a zavzpomínali prostřednictvím Pražského
Hradčanského orchestru na písničky a melodie,
které měl především rád pan prezident Masaryk
a které byly šlágry první republiky. Rozměr hudební byl doprovázen i vynikajícími pokrmy z masarykovské kuchyně, jež pro tuto příležitost Club
Kino připravilo. A skutečně byl chvíli přítomen
i slíbený T. G. M. na koni.
Věříme, že jsme tímto klidným a pohodovým
programem udělali radost, a to zvl. našim starším spoluobčanům. Děkujeme, že jste přišli.
Za podporu děkujeme městu Černošice
a Club Kinu, za mediální podporu děkujeme
Country Rádiu.
Těšíme se na setkání při dalších akcích pořádaných ke 100 letům republiky.
M. + M. Voldřichovy

2x FOTO: Petr Kubín

-- Pražský Hradčanský orchestr hrál šlágry
první republiky. --
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Zima v Černošicích definitivně
skončila
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

FOTO: Ivan Látal

Folklorní soubor Pramínek na smrtnou neděli 18. 3. 2018 vynesl morenu
a přinesl do Černošic lítečko společně s jarním počasím. Vítej líto líbezné,
obilíčko zelené – tak pravý lidové přísloví. Přejeme vám tedy krásné jaro!

-- Vynášení moreny patří k tradicím, které udržujeme i dnes. --

Jeden strom má katedrovou
mateřskou školu

MŠ OTTOMÁNEK
- školka, kde to žije!

Ačkoli jsou lesní mateřské školy v rejstříku škol a školských zařízení
novinkou a možná vlastně právě proto, si lesní mateřskou školu Na
dvorečku, zřizovanou organizací Jeden strom z.ú. vybrala Pedagogická fakulta UK, Centrum školského managementu, za svou KATEDROVOU ŠKOLU. Je nám ctí, že si nás Pedagogická fakulta vybrala a že
k nám od letního semestru 2018 začnou docházet studenti na praxi.
Vzhledem k tomu, že většinu studujících tvoří ředitelé školských
institucí, doufáme, že stáže budou vzájemně obohacující a budou rozšiřovat povědomí o fungování lesních mateřských škol. Kdo ví, třeba
se myšlenkou „být s dětmi venku v přírodě“ nechají inspirovat i další
z řídících pracovníků a my s nimi budeme mít možnost sdílet naše zkušenosti. Věříme ve vzájemně obohacující proces, který umožní lesním
mateřským školám plně se etablovat ve vzdělávacím systému ČR. Tak
nám držte palce!

Již deset let si hrajeme, cvičíme, tančíme, zpíváme, malujeme, poznáváme – zkrátka žijeme báječný dobrodružný život v prvním patře rodinného domu na rohu Střední a Školní ulice. Ptáte se kdo? No přece
děti, které navštěvují naši mateřskou školku Ottománek a jejich paní
učitelky. Deset let pohody, dobrodružství, vzdělávání, budování přátelských vztahů.
Stále nás to baví – děti i dospělé. Umíme si pořádně zasportovat
na olympiádě, zvládneme cestu kolem celého světa, když je potřeba,
upečeme s rodiči z lineckého těsta čepici nebo s prarodiči vánoční
cukroví. Rádi pořádně nahlas zafandíme, ale umíme být i potichoučku,
abychom slyšeli zpěv ptáčků. Máme dobrou náladu, když svítí sluníčko
nebo se zrovna „žení čerti“!
Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči – v úterý 17. 4.
2018 budeme mít od 8 do 12 hodin „Den otevřených dveří“. Vždycky je nejlepší ze všeho zažít všechno na vlastní kůži! Moc se na vás
těšíme!

Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.

Mateřská škola Jeden strom
byla na horách
Zima nám přináší překvapení i některé jistoty. Jednou z nich je pravidelný
každoroční výjezd rodičů a dětí z MŠ Jeden strom na lyžařský výcvik. Nejinak tomu bylo i letos v březnu. Na týden se nám stal domovem hotel Černá bouda na Černé hoře v Janských Lázních, kam se rádi vždy vracíme.
Lyžovali jsme, běžkovali, putovali, hráli si a byli hlavně spolu. Na horách
nám bylo dobře, i když teploty občas klesaly pod -20 stupňů. Nám to ale
nevadilo, protože my máme hory rádi. Tak za rok znovu. „Skol!“
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.
FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Dětem nevadilo ani lyžování v minus 20 stupních. -18

Vladimíra Ottomanská, ředitelka MŠ Ottománek
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Co dělá máma a táta
Dalším tématem v našem pohádkovém školním
programu je pohádka O kohoutkovi a slepičce.
Slepička se na své cestě setkala s několika řemesly. Pro dnešní děti jde o neznámé pojmy.
A tak jsme děti seznamovali s různými dávnými
řemesly, ale i s činnostmi a zaměstnáními, které
vykonávají dospělí v současnosti.
Zkoušeli jsme si řemesla předvádět a ukazovat, co se jak dělá. Do školky jsme pozvali rodiče dětí, kteří mají zajímavé povolání a ti o něm
dětem vyprávěli a také jim ho předvedli. Přišel
tatínek, který vyučuje v ZUŠ hru na kytaru. Ukázal dětem, jak se hraje, co vše je potřeba, aby
se děti na kytaru naučily hrát, a také jsme si společně zahráli a zazpívali. Dokonce nám přinesl
ukázat i velmi starý a zvláštní nástroj, který se
jmenuje teorba. Na něj nám také zahrál a děti si
ho mohly prohlédnout.
Dále nás navštívila maminka, která šije ka-

belky. Ukázala dětem všechny pomůcky, které
potřebuje k šití. Děti se mohly podívat, jak se
šije na šicím stroji a některé si to dokonce mohly
i vyzkoušet. Nakonec ušila dětem malé pytlíčky
na drobné hračky.
Předškoláci se šli podívat za dalším tatínkem
do laboratoře. V ní dělají například zkoušky vody,
zda je pitná nebo obsahuje nějaké škodlivé látky. Viděli jsme velmi zajímavé chemické reakce,
prohlédli si celou laboratoř a mnoho tajemných
kádinek, nádobek a zkumavek. Některé děti by
se po této návštěvě chtěly stát chemikem.
Byl to velmi poučný den plný zajímavých věcí
a děti se dozvěděly hodně novinek. A co budou
dělat naše děti, až budou velké? To nevíme, ale
možná za několik let přijdou do školky jako velké mámy a tátové, aby dětem vyprávěli o svém
zaměstnání.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Duben
v Mraveništi
6. 4.
Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým
klíčkem.
Přivítáme jaro ozdobeným květináčkem.
13. 4.
Na rybníčku u lesa tancovaly žáby,
do vodičky žbluňkaly, moc se tomu smály.
Vyrobíme si pěknou žabku na špejli.
20. 4.
Kdopak tady sedí? S námi si hraje a řádí?
Vytvoříme si jmenovku ke stolu.
27. 4.
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Z popcornu si vyrobíme barevné korále.
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 si hrajeme.
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
pro vás otevřena do konce dubna.
Setkáváme se každou středu od 16 do 18
hod. ve žluté třídě. Vstup bočním vchodem
vpravo od hlavního vchodu. Vstupné 50 Kč
/ rodina.
Jak se do školky dostanete: školka se nachází v Černošicích - Mokropsech, na konci
ulice Na Vápenici.
Za Mraveniště Bára Kružel

Mateřská škola
Černošice Topolská
přijme zaměstnance na úklid
budovy a zaměstnance na
údržbu zahrady.
Je možné celý nebo i částečný
úvazek. Možnost jenom
večerního úklidu. Vše dle
vzájemné dohody.
Zájemci, prosím, volejte
na telefon 602 370 636.
19
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Krátké zprávy
ze základní školy
Březen je za námi, jaro přichází, a tak nám pomalu skončily lekce bruslení na černošickém stadionu, žáci sedmých tříd absolvovali své lyžařské
výcvikové kurzy v Jizerských horách i v Krkonoších a čekají nás opět výlety a školy v přírodě.
Dokud byla venku ještě zima, učili se prvňáčci,
jak by měli správně pečovat o svůj chrup v rámci
akce Veselé zoubky, páťáci a šesťáci si udělali
výlet na Techmánii do Plzně. Nezahálel ani turistický kroužek Šlápota, mimo jiné navštívil noční
džungli ve skleníku Fata Morgana.
Naše škola slavila úspěchy nejen na poli sportovním (opět), ale i vědomostním. V rámci turnaje v házené postoupili naši žáci do kvalifikace na
celostátní kolo (a žákyně obsadily ve stejném
krajském kole tohoto turnaje skvělou třetí pozici). Výborně nás reprezentovali i Adam Štika (5.
místo), Jan Krauz (2. místo), Petra Tumpachová
(6. místo) a Ondřej Kutina v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. Ondřej Kutina ve své
kategorii zvítězil a postoupil do kola krajského.
Sportovcům i angličtinářům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
I děti ve školní družině si užily zábavu - dotvářely krásné kalendáře, které naší škole věnovala
paní Martina Kopřivová, majitelka internetového
obchůdku babickarstvi.cz. Děkujeme!

třídy 9. A. Druhou a třetí vyučovací hodinu pomohlo s průvodcovskými službami i několik dětí
z třídy 9. B, neboť zájem o prohlídku školy a návštěvu tříd – hlavně s výukou matematiky dle
prof. Hejného a angličtiny metodou CLIL - projevilo hodně rodin najednou.
Do školy v Komenského ulici přišlo též několik rodin. Zde je prováděli žáci 5. třídy.
Návštěvníci chválili vstřícné a milé chování
všech, kteří je školou prováděli a poskytovali žádané informace. Zájemci o přijetí do naší školy
využili možnosti poradit se přímo s vedením školy. Od pí uč. Zálešákové získali informace o výuce matematiky nadaných dětí a mnoho dotazů
směřovali i k pí uč. Fritschové, která tuto akci
organizovala.
Martina Fritschová, pedagog

Smysly živočichů
V pátek 2. března se 19 tříd zúčastnilo audiovizuálního programu EVVO s názvem Smysly
živočichů. Program připravilo občanské sdružení Penthea, které se zabývá aktivitami souvisejícími s problematikou ochrany přírody. Žáci byli
prostřednictvím zvukových i obrazových ukázek
seznámeni se smysly živočichů. Velmi zajímavě
vyznělo srovnání lidských a živočišných schopností. Součástí byly také ukázky živých exponátů. Program měl velmi vysokou úroveň. Setkal
se s pozitivní odezvou od pedagogů i žáků.
S touto organizací budeme dále spolupracovat.
M. Václavková, pedagog

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Den otevřených dveří
Dne 7. března 2018 byly budovy školy v ulici
Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti.
Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu 28 rodin s jedním
či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto
děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost
prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu
a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky dle
nabízených rozvrhů hodin. Po celou dobu byly
jednotlivé skupiny doprovázeny žákyněmi a žáky

Zdravá výživa pro
šesté ročníky
V rámci pracovních
činností v šestém ročníku
jsme využili nabídku nadačního fondu společnosti
Albert, která zdarma organizuje pro školy přednášky
o zdravé výživě spojené
s přípravou jednoduchých
studených pokrmů. Akce
zabrala dvě vyučovací
2x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Jak se cítí hadi – to se žáci dozvěděli na akci s názvem Smysly zvířat. -20

-- Šesťáci si vyzkoušeli přípravu jednoduchých sladkých i slaných jídel. --

hodiny, v první hodině nám paní lektorka připomněla nejen výživovou pyramidu, ale seznámila
nás i s možnostmi skladby jednotlivých denních
jídel.
Druhou hodinu byli žáci rozděleni do čtyř
pracovních skupin s tím, že dvě skupiny budou
připravovat slaný recept a druhé dvě sladký. Na
přípravu byl asi jednodušší sladký recept, neboť
v něm se jen vrstvily ingredience - bílý jogurt,
ovoce a semínka. Časově náročnější byla příprava plněné tortilly - omýt zeleninu, oloupat
okurku, odstranit z papriky semínka a vše nakrájet, vytvořit dresing z česneku a hořčice...
Ke konci po závěrečném úklidu a naaranžování pokrmů proběhla závěrečná prezentace
výrobků a jejich konzumace.
Markéta Drhová, pedagog
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Máme mistrovský titul KHL - „Hoši, děkujem!“
pokračování ze str. 1

XX Byla součástí výhry, kromě poháru, i nějaká finanční hotovost?
Finanční hotovost určitě žádná nebyla, ale dostali jsme spoustu naturálních požitků od místních podnikatelů, kteří hokej v Černošicích
podporují.
XX To zní zajímavě. Myslím, že by čtenáře
zajímalo, o jaké požitky se například jedná.
Pitný režim a catering.
XX Jak hodnotíte letošní soutěž? Je něco,
co ve vás od začátku soutěže zanechalo
stopu?
Jelikož soutěž měla nový model, nevěděli jsme,
co od toho čekat, ale věděli jsme, že to bude od
začátku hodně těžký. Jenom dostat se do playoff bylo náročné. Soutěž se hodně zkvalitnila za
poslední roky.
XX Můžete nám popsat Vaše pocity při finálovém utkání?
Hodně jsem finále vnitřně prožíval, ale jako trenér nemohu pocity dávat najevo. Hráčům jsem
plně důvěřoval. Věřil jsem, že vyhrajeme.
XX Kdo další kromě Vás se podílí na úspěchu mužstva?
Především hlavně hráči. Vedoucí týmu Pavel
Jahelka. Podpora z klubu přichází od Martina

Jůzka a Miroslava Slapničky. Skvělí fanoušci. David Rakušan. Nerad bych na někoho
zapomněl, dotyční určitě vědí a tímto jim
děkuji!

i na venkovní zápasy. Jsou to většinou rodinní
příslušníci nebo kamarádi hráčů.
To je právě výhoda toho, že tady hrají místní
odchovanci, a tak fanoušci chodí na ně.

XX Kolik hráčů z týmu je místních
odchovanců?
Více než polovina týmu.

XX Jak financujete chod mužstva?
Kluci si platí členské příspěvky. Plus máme
drobné sponzory.

XX Jsou mezi nimi i hráči, kteří hráli na profesionální úrovni?
Ano. Kapitán mužstva Ondřej Staněk. Vyhrál i titul se Slávií, ale tento náš titul si prý více užil.

XX Jakou vidíte budoucnost klubu po tomto
úspěchu?
To je těžký. Co se týká klubu, tak si myslím, že
je velký zájem o hokej. Je to vidět v malých kategoriích, kde máme dostatek dětí, chodí i na
nábor. A budoucnost vítězného mužstva? Čeká
je tvrdá práce!

XX Jaký je věkový průměr mužstva?
To bych musel spočítat, ale řekl bych, že velmi
mladý.
XX Jak vypadá a kdy začíná příprava směřující k takovému skvělému výsledku?
Začínáme v půlce srpna na ledě. Během 14 dní
jsme byli na ledě cca 10x a od září 2x týdně.
Předtím kluci hrají fotbal, in-line, chodí do posilovny. Přípravu mají vlastní.
XX Jak vnímají malí tygříci tento úspěch?
Očekáváte vyšší zájem o hokej
v Černošicích?
Musím říct, že tady bylo hodně dětí. Děti chodí
i na normální zápasy, nejen na finále. Myslím si,
že se jim to líbí. Co se týká vyššího zájmu, myslím si, že máme stabilní základnu funs, kteří jezdí

XX Máte Vy i hokejový klub ambice na vyšší
soutěž?
Momentálně určitě ne.
XX Je něco, co byste chtěl vzkázat
čtenářům?
Staň se také černošickým Tygrem. Přijďte na
nábor a nebo se minimálně podívat na hokej.
Moc děkuji za rozhovor a přeji Vám, celému
týmu i klubu další mnohočetné úspěchy.
Barbora Malá,
členka komise pro spolkovou činnost
a komunitní život patronka SK Tygři Černošice
Hana Bláhová, SK Černošice

FOTO: Petr Kubín

-- Trenér hráčům důvěřoval. Věřil, že vyhrají. Nemýlil se! --

Černošice,
běžte s námi
Možná se vám lépe budou po zimě nazouvat
běžecké boty, pokud budete vědět, proč trénujete. Jedním z vašich běžeckých cílů může
být i 4. ročník Černošického běhu, na který
vás již nyní srdečně zveme. Datum letošního
závodu je 22. 9. 2018. Poběží se ve všech
obvyklých kategoriích a zařazena bude i loňským ročníkem prověřená rodinná štafeta.
Černošický běh se letos zapojí do oslav
výročí 100 let vzniku Československé republiky. Tak tedy tréninku ZDAR a ať to stojí za
to! Více na www.cernosickybeh.cz.
Za organizátory
Dana a Petr Pánkovi,
Bětka a Tomáš Kratochvílovi
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Exhibice černošických
krasobruslařů

FOTO: archiv K-sport-gym Černošice

Kdy: 8. dubna
Kde: zimní stadion Černošice
Závodní sezóna černošického krasobruslařského oddílu pomalu ale jistě vrcholí. Do jejího
konce nám ale přece ještě pár závodů zbývá,
a tak naší krasobruslaři tvrdě trénují. Můžeme
s hrdostí sdělit, že na každém závodě se černošickým krasobruslařům povedlo stát na stupních
vítězů. Naši mladí sportovci se naučili milovat
cestu, která vede k výsledku.
Rádi bychom tímto pozvali všechny nadšence
a příznivce krasobruslení na závěrečné vystoupení všech krasobruslařů oddílu Kraso brusle
Černošice. A tím symbolicky ukončili sezónu
2017/2018. Přijďte se na naši exhibici plnou
hudby a zábavy podívat v odpoledních hodinách
8. dubna 2018 na zimní stadion v Černošicích.
Za Kraso brusle Černošice
Anika Koukolová
FOTO: Lucie Čiháková

-- Malé gymnastky se zúčastnily svého prvního závodu v TeamGymu. --

K-sport-gym Černošice soutěžil
na JOJO Cupu

-- Sofie Hošková při závodní jízdě
v Kralupech nad Vltavou. --

3. března se družstvo našich malých gymnastek (narozených v letech 2010-2012) zúčastnilo svého prvního závodu v TeamGymu.
V tomto závodě se předvedly v gymnastických
řadách na akrobacii a trampolíně. Družstvo
soutěžilo ve složení: Ester Kraidlová, Daniela
Štěpánková, Míša Paclíková, Anna Motlíková,
Nikola Rajnochová, Nelly Ritzová, Viktoria
Fundová a Emily Berdárová. Holčičky si vedly
skvěle a bylo na nich vidět, že cvičení a zá-

vodění je baví. Přestože to byla pro všechna
děvčata premiéra, umístila se na 11. místě
a předčila tak očekávání trenérů. Budeme se
těšit na další závod, kterým bude Memoriál
Straky v malém TeamGymu ve Vršovicích.
Naše družstva trénují v Hale Věry Čáslavské, každé pondělí a středu od 16 do 18
hodin.
Karolína Mrázová a kolektiv trenérek.

Útočnou hrou až na vrchol
Černošičtí hokejisté i letos zasáhli do bojů středočeské hokejové ligy a nutno podotknout,
že tato pouť byla více než úspěšná. Naši borci
vstoupili do letošní sezóny s několika posilami,
ale také s vidinou, že bude obtížné se prokousat
do samotných vyřazovacích bojů.
Soutěž krajské ligy se rozšířila na 16 mužstev
a naši Tygři byli zařazeni do skupiny západ, která byla výkonnostně silnější. Vstup do soutěže
jsme měli jako z hokejové pohádky. Po 5 odehraných utkáních jsme měli 5 výher a mužstvo
šlapalo jak dobře namazaný stroj. Poté sice přišly 2 prohry, ale i nadále si naši borci udržovali
nadstandardní výkonnost a po většinu základní
části přibývalo více výher než porážek a drželi se
v poklidných vodách zajišťujících i účast v play
off. Nakonec jsme obsadili 3. místo po základní
části, ale jedno prvenství jsme již měli, a to nejvíce vstřelených branek. Ve 22 utkáních jich naši
snipeři dali 117.
Ve čtvrtfinále jsme narazili na Rakovník a byl to
neskutečný boj. První utkání jsme prohráli, nicméně po dvou výhrách jsme ovládli sérii 2:1 na
zápasy. Nutno podotknout, že ze všech zápasů

play off byla tato série nejvyrovnanější a velice
emotivní. V semifinále jsme přehráli Čáslav 2:0
na zápasy, kde po poklidné výhře doma se vyhrálo i na hřišti soupeře a šlo se do finále.
Den D
Finálový zápas začal na půdě Benešova, který
vyhrál skupinu východ. Naši borci ukázali silný
charakter a jen potvrzovali to, co je zdobilo po
celou sezónu, že střílení branek jim nečiní problémy a zvítězili 6:3. Měli před sebou jedinečnou příležitost zakončit sérii doma a oslavit tolik
vysněný titul.
V sobotu 10. 3. přišel den D. Před fantastickou atmosférou, kde do naší prakticky nedobytné ledové tygří Arény přišlo přibližně 850 diváků, naši borci vlétli jako uragán a svého soupeře
jednoznačně přehrávali. Chvílemi to vypadalo,
že Vodní Lvi z Benešova, jak mají v názvu, byli
spíše oslabené gazely, neboť stisk mocného
tygřího sevření byl neúprosný.
Ačkoli na konci zápasu jsme trochu polevili
a hosté korigovali na konečných 6:5, tu opojnou
radost z vítězství nám již nikdo nevzal. Černo-- Pohár je „doma“!!! --
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šice vyhrály krajskou ligu!!!!! Oslavy byly bujaré,
dlouhé a zasloužené.
Děkujeme všem fanouškům, příznivcům,
sponzorům a těšíme se další sezónu.
Pavel Jahelka,
kustod týmu SK Černošice muži A
FOTO: Petr Kubín
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Svátek gymnastiky v Černošicích
Sportovní fandové uvidí ve dnech 2. a 3. června 2018 v Hale Věry
Čáslavské naprostou špičku české sportovní gymnastiky. Černošice
se letos poprvé stanou dějištěm Mistrovství České republiky jednotlivců ve sportovní gymnastice žen a mužů. Tímto závodem vzdá Česká

gymnastická federace hold Věře Čáslavské, obyvatelce Černošic, jejíž
jméno naše hala nese. V příštím čísle IL vám přineseme představení
těch nejlepších, kteří se těchto závodů zúčastní
Oto Linhart, správce a PR manažer Haly Věry Čáslavské

Aprílový divadelní festival
Kde: Club Kino
Kdy: 4. – 8. dubna
Začátek aprílového měsíce si můžete zpříjemnit na Aprílovém divadelním
festivalu v Club Kině.
Festival bude opět naplněn humorem, radostí, skotačením, zpěvem, improvizací a vším, co k divadlu patří. K vidění bude nevídané, ke slyšení neslýchané. Krásných žen mnoho, jak ve sboru, tak i v sólu, mužů třeskutý vtip,
ba i mládež bude se rdít. Proto neváhejte, přistupte blíže a vstupenky kupujte
již dnes! Kdo zastaví svůj krok v našem svatostánku múz, navždy souzen mu
buď dobrý vkus. Tak to zkus! :-)
Program:
Středa 4. dubna od 20 hodin:
Už zase miluju!
Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová a Václav Tobrman
Režijní supervize: Jakub Zindulka
Myslíte si, že když se umělec trápí, vznikne skutečné dílo? Že rodinný život
tvorbu zabíjí, a proto je potřeba dostat umělce až na dno? Múzy v podání M.
Dolinové a S. Pogodové si to evidentně myslí a také tak konají. Jejich objektem je nadaný skladatel Václav, který ve chvíli, kdy by mohl stvořit životní
dílo, objevuje lásku. Ta jej staví před rozhodnutí volit spokojený život pianisty
nebo kariéru. V komedii objevíte způsoby mužského myšlení i ženských taktik. Dozvíte se, jak Múzy inspirují. A to dokonce fyzicky. Jak se trápí svou nesmrtelností a jak si závidí své umělecké „objevy“. Samy Múzy jsou nakonec
překvapeny, jak obyčejný člověk touží po lásce a jak je ochoten obětovat své
lásce i úspěch. „Už zase miluju“ se dá říci v jakémkoli věku. Naštěstí. Postava pianisty Václava Tobrmana tu není náhodou. Hraje, zpívá a obě dámy
doprovází na klavír. Nechte se strhnout vtipným textem, dobrým vínem, které
je pro zhlédnutí komedie nutnou inspirací, a písničkami, které určitě znáte.
Ach ta láska nebeská, Hlaď mě a líbej, Styl, Miláčku, Hej kočky, dneska
máme svůj den, Ženy, ženy, ženy + nádherné písně Richarda Pogody a již
zesnulého textaře a dramatika Pavla Dostála.
Vstupné: 140 Kč
Pátek 6. dubna od 9:00 a 10:30 hodin:
Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
Hrají: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
Vstupné: 100 Kč

Co by to ale bylo za pohádku, kdyby nám Jiřík zůstal na ocet... A co by to
bylo za divadlo, kdyby jen opisovalo již napsané, a tak i dospěláky čeká
překvapení v podobě vhledu do problematiky zkoušení tohoto všeznámého
kusu. A hlavně, milí malí i velcí diváci, je důležité si uvědomit, že zášť a zloba
se netrestá jenom v pohádkách...
Vstupné: 80 Kč
Sobota 7. dubna od 20 hodin:
PRAg. Pygmalion
Hraje: Divadlo Akorát
Délka představení: 60 minut (hraje se bez pauzy)
Moderní hra se známými melodiemi napsaná na tělo členům Divadla Akorát,
inspirovaná komedií anglického dramatika G. B. Shawa Pygmalion, která
využívá motivu antického mýtu o kyperském sochaři. Zatímco Shawův "Pygmalion" je londýnský profesor fonetiky Henry Higgins, jenž uzavře se svým
přítelem plukovníkem Pickeringem sázku, že naučí ušmudlanou pouliční
květinářku Lízu Doolittleovou výslovnosti vznešené dámy, ten náš je znuděný
majitel úspěšné Public Relations Agentury, kterému se do cesty připlete naivní studentka s ideály vstřícné sociopolitiky. Spolu s kolegou z ní (ale bez ní)
pak vypracují dokonalý projekt, který ušijí na míru vlastním potřebám.
Vstupné: 120 Kč
Neděle 8. dubna od 16 hodin:
Jak kotě zapomnělo mňoukat
Hraje: Divadlo Úsměv
Vstupné: 80 Kč

Lucie Barchánková

Pátek 6. dubna od 19 hodin:
Krysí dům
Detektivní komedie z Anglie 30. let. Zesnulý lord odkázal svůj ohromný majetek pouze jedné ze svých pěti bývalých manželek a ony se musí během dvou
hodin dohodnout, která z nich to bude, jinak dědictví propadne. Zkuste do
přestávky uhodnout, kdo vraždí.
Vstupné: 120 Kč

-- Michaela Dolinová, Sandra Pogodová a Václav Tobrman se černošickým divákům představí ve středu 4. dubna v Club Kině v rámci divadelní
komedie Už zase miluju! --

FOTO: archiv umělců

Sobota 7. dubna od 15 hodin:
Zlatovláska (divadlo pro děti i dospělé)
Hraje: Divadlo Akorát
Délka představení: 50 minut (hraje se bez pauzy)
Výpravná pohádka v činoherním provedení z velké části kopíruje svou filmovou předlohu, a to včetně písniček jako např. Já ti prstýnek dám a další. Kuchař Jiřík je svým králem vyslán do světa, aby mu přivedl zlatovlasou pannu.
Na své cestě Jiřík zachrání mravence, krkavce a rybku, kteří mu na oplátku
pomohou splnit úkoly, díky kterým si pro svého pána vyslouží Zlatovlásku.
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Černošice? Samá voda!
Kdy: neděle 22. dubna
Kde: 14.00 sraz u lávky přes Berounky; 16.30 Club Kino
Voda je látka, která nás provází každý den prakticky na každém kroku. Právě vodě a radostem i problémům s ní spojeným bude věnován letošní Den
Země s černošickou TOP 09, který se pod názvem SAMÁ VODA uskuteční
v neděli 22. dubna 2018 od 14 hodin.
Po loňské úspěšné zkušenosti jsme pro vás opět připravili komentovanou vlastivědnou vycházku. Její účastníci letos navštíví rybí přechod na
černošickém jezu, budou mít možnost prohlédnout si elektrárnu (tentokrát
to opravdu vyjde!) a městskou čističku odpadních vod. Sraz zájemců je ve
14 hodin u lávky na černošické straně.
Od 16:30 hodin bude program pokračovat v Club Kině, kde je pro
účastníky připravena přednáška místního Sboru dobrovolných hasičů na
téma „Voda teče vždy dolů“. Bude věnována problematice povodní, kterou
nejen naši hasiči tak důvěrně znají. V 17 hodin pohovoří zástupci Českého
rybářského svazu o Berounce, její čistotě a o tom, kteří živočichové v řece
v současné době žijí.
Program doprovodí ochutnávka pitné vody z různých pramenů, hry s tematikou vody pro všechny generace na zahradě Sokola či opékání buřtů.
Pro děti budou opět připraveny omalovánky a pexeso.
Věříme, že stejně jako v předchozích letech vás informace „o Černošicích trochu jinak“ zaujmou a nenecháte si je ujít.
Těšíme se na viděnou!
Za černošickou TOP 09 Martina Řehořová
FOTO: Martina Řehořová

Tutte Le Note se chystá
na pěveckou soutěž
Kdy: 7. dubna
Kde: KC Zahrada, Praha - Chodov
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note zazpíval 23. března v zámeckém
sále v Dobřichovicích na Velikonočních trzích. Představila se všechna
oddělení pod vedením umělecké vedoucí Jany Egemové a sbormistryň
všech přípravek, Lídy Plzákové a Zory Strnadové. Zpěváčci z koncertního oddělení se už pilně připravují na soutěž Zahrada písní, která se
uskuteční v sobotu 7. dubna v Kulturním centru Zahrada na pražském
Chodově. Držte nám palce!
Noví členové sboru vítáni
Zároveň chceme pozvat všechny děti, které mají zájem o sborový
zpěv, aby se přišly podívat do našich zkoušek. V základní škole v Mokropsech se koná každé pondělí v době 14.30-15.30 hod. Blíže na našich webových stránkách www.tuttelenote.cz. Těšíme se na vás!
Simona Kysilková Šnajperková

115 let

MOKROPESKÉHO HASIČSKÉHO SBORU
Pojďte s námi oslavit výročí založení sboru
v sobotu 12. května 2018
v Nádražní ulici u mokropeského nádraží
Začátek akce je v 10.00 hodin
Prohlídkou hasičské techniky
Od 11.00 hodin
Ukázky z práce hasičů a složek IZS
Za SDH Č-M Jan Prskavec
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-- Letošní Den Země bude věnován vodě. --

Sousedská v Komenského ulici
Kdy: neděle 20. května, 15.00-19.00
Kde: prostranství před kostelem
Milé sousedky, milí sousedé, milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
víme, že ulice Komenského měří cca 760 m. Ulice je to důležitá, neboť
se v její trase nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, pomník padlým,
komunitní centrum MaNa a základní škola.
V naší ulici se také patrně koná největší kulturní událost Černošic –
Mariánská pouť.
Naše ulice je také významnou dopravní tepnou Horních Černošic a mísí
se v ní stará a nová zástavba.
Ale víme, kdo jsou naši sousedé? Kam bychom si šli vypůjčit cibuli nebo
špetku soli? S řadou lidí se neznáme a ti, kteří se znají, mají dnes málo
času k setkávání. Pojďme se tedy potkat po sousedsku všichni z naší Komenského ulice, a to v neděli 20. května od 15 do 19 hodin na prostranství
před kostelem, bude zajištěno sezení i opatření proti dešti, WC a odpadkové koše. Dětičky budou mít k dispozici místní hřiště. S sebou přineste
k jídlu a pití to, co máte rádi a co byste chtěli nabídnout i ostatním a při
tom si můžeme příjemně popovídat o sobě, o naší ulici a o Černošicích.
Použiji parafrázované motto Joži Barchánka „Nechoďme do Černošic jen
přespávat, pojďme v Černošicích žít.“
Další informace přineseme v květnovém čísle IL.
Na setkání s vámi se těší
Voldřichovi a další spolusousedé, kteří se na akci podílejí

z města a okolí

duben

Přehled akcí v Černošicích

Velikonoční koncert – Nešpory S. Rachmaninova v podání Pražských Pěvců
Zápis do Komunitní školy Jeden strom, Střední 367, Černošice
Divadelní festival: "Už zase miluju!" - hrají Michaela Dolinová, Sandra Pogodová a Václav Tobrman
Divadelní festival: Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej – divadlo pro děti
Divadelní festival: Krysí dům - detektivní komedie z Anglie 30. let
Jarní trhy – staročeská zabijačka, farmářské trhy, divadlo a dílničky pro děti
Divadelní festival: Zlatovláska - divadlo pro děti
Divadelní festival: PRAg. Pygmalion - divadlo Akorát
Divadelní festival: Divadlo Úsměv - Jak kotě zapomnělo mňoukat
Guy King - Jan Kořínek - Jeff Boudreaux – koncert blues, jazz a soul music
Schodiště (ex - Nahoru dolu po schodišti dolu band)
Černošický dvojboj v gymnastice
Vince Agwada Trio (USA) – bluesový koncert
Den otevřených dveří v MŠ Ottománek
Zasedání zastupitelstva
Duo Pit et Ratatouille (Francie), swing & chanson française
Circus Ponorka – one-man show, efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, improvizace
Farmářské trhy
Mifun – workshop
Den Země – komentovaná vlastivědná procházka
Den Země - přednáška místního Sboru dobrovolných hasičů na téma „Voda teče vždy dolů“, následně Českého rybářského svazu o Berounce
22. 4. Fashion Piknik v Mokropsech
2. 4.
4. 4.
4. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
15.00- 17.00
20.00, Club Kino
9.00 a 10.30, Club Kino
19.00, Club Kino
9.00-14.00. nám. Centrum Vráž
15.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
9.00-16.30, Hala Věry Čáslavské
20.00, Club Kino
8.00-12.00
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
8.00 - 12.00, u mokropeského nádraží
9.00 – 17.00, Club Kino
14.00, sraz u lávky
16.30, Club Kino
15.00, Nádražní ul. 1009 (ve dvoře)

22. 4. Musica Alternativa – koncert smyčcového orchestru, zazní Sinfonia F. A. Míči, hudba A. Vivaldiho 19.00, městský sál na Vráži
a G. F. Händela, Air J. S. Bacha, Humoreska A. Dvořáka a hudba P. Warlocka
24. 4. Čarodějnice – pro děti
15.00, zahrada u Sokolovny
24. 4. Padesát na padesát – skauti, promítání dokumentu, kroniky atd.
19.30, městský sál na Vráži
26. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.

Čarodějnice – akce pro seniory
Bohuš Matuš a hosté – koncert
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava
008 + Pure Olcoholic Punk + Cocktail alá Motejl - Světoborné Tour

v okolí

květen
3. 5.

14.00, v parku za DPS
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club KIno

Zápis do LMŠ Na dvorečku, Lety, Kejnská

14.00- 16.00

Facebook / Kultura v Černošicích

Chystá se již desátý Fashion
Piknik v Mokropsech
Kdy: neděle 22. 4., 15.00-18.00
Kde: Nádražní ulice 1009 (dvůr budovy)
Na neděli 22. dubna jsme pro všechny milovníky módy, stylu, smysluplného nakupování a příjemné společnosti přichystali další z oblíbených Fashion Pikniků. Jubilejní desátý butik pod širým nebem se bude i tentokrát
konat na dvoře budovy v Nádražní ulici 1009, tedy pár kroků od místa, kde
se v sobotu bude konat první mokropeský farmářský trh. Vracíme se opět
ke konceptu venkovní události a využijeme tedy prostor před garážemi,
kde jsme se sešli v listopadu loňského roku.
Začínáme klasicky v 15 hodin odpoledne a končit budeme přibližně v 18
hodin. Prodávat opět můžete módní kousky z vašich skříní, ale i ze skříní
vašich mužů a dětí. Srdečně zveme i vás, kdo vyrábíte, šijete, háčkujete,
tvoříte nebo vaříte něco vlastního, co by na jedné z nejstylovějších místních akcí nemělo rozhodně chybět. Těšit se tentokrát můžete na kouzelné
ruce vizážistky, stylový fotokoutek, kde se budete moci vyfotit s novými
úlovky a v našem originálním piknik baru si nově budete moci pochutnat
třeba na domácích vaflích a osvěžujících limonádách. Jako obvykle připra-

víme tombolu plnou milých dárků a na své si přijdou i malí návštěvníci, kteří
si budou moci něco vytvořit v dílničce.
Sledujte Facebook i stránky o kulturních akcích v Černošicích, kde najdete další detaily. Registraci vašeho prodejního stojanu najdete na facebooku nebo na webu www.partyaoslavy.cz/piknik, těšíme se na vás i vaše
módní kousky!
Nezapomeňte pozvat také kamarádky z Prahy a okolních obcí, linka S7
je přiveze pár kroků od místa, kde to v neděli 22. dubna bude mít opět
šmrnc! Dorazit mohou také po cyklostezce!
Srdečně také zveme k tradičním prodejům mezi vraty! 15. Garage Sale
Černošice se bude konat v sobotu 19. května!
Bára Nováková a Bára Malá

inzerce
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z města a okolí

Farmářské trhy
na plácku
u nádraží Mokropsy
Milí příznivci mokropeského farmářského trhu,
začínají se nám slibně prodlužovat dny a my jsme
pro Vás naplánovali termíny trhů pro rok 2018.
Začínáme v sobotu 21. dubna od 8 do12 hodin
a pokračujeme každých 14 dní až do října.
Pokud máte nějaké tipy na lokální prodejce
nebo výrobce, které byste na trhu rádi viděli, pište nám na facebook - farmarsketrhymokropsy.
Těšíme se na shledanou!
Alice Fischerová

Guy King - Jan Kořínek - Jeff Boudreaux
Kdy: středa 11. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kytarista a zpěvák Guy King, původem z Izraele, je aktivní na hudební scéně od 16 let,
kdy byl pozván na své první turné v USA. Poté
se přestěhoval do Chicaga, kde dostal nabídku od Willie Kenta a v jeho kapele zůstal do
jeho smrti v roce 2006. Od té doby se věnuje
vlastním projektům, pohybujícím se na pomezí
blues, jazzu a soul music.
Guy King respektuje tradici těchto směrů
a přidává do této hudby své vlastní prvky, což
utváří jedinečnost jeho vystoupení. V posledních letech je zván na turné po celém světě,
vystupoval na mnoha mezinárodních festivalech a blízce spolupracoval se jmény, jako byl

BB King nebo Buddy Guy. V roce 2017 byla
jeho nahrávka vydaná u Delmark Records nominována na album roku asociací Living Blues.
V dubnu 2018 přijede na Evropské turné, které čítá 18 koncertů.
Spolu s varhaníkem Janem Kořínkem
a neworleanským bubeníkem Jeffem Boudreaux vás provedou barevným světem blues,
jazzu a soul music. Přijďte se zaposlouchat
ve středu 11. 4. od 20.00 do černošického
Club Kina do této skvělé muziky a nebudete
litovat. Vstupenky na koncert obdržíte za 150
Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv umělce

-- Guy King (na snímku) se v Černošicích
představí spolu s Janem Kořínkem a Jeffem
Boudreaux. --

SCHODIŠTĚ (ex-Nahoru po schodišti dolů band)
FOTO: archiv kapely

-- Kapela Schodiště spolu muzicíruje už takřka 35 let! -26

Kdy: pátek 13. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se svižným programem, který
kombinuje písně z nejslavnějšího období (kolem alb Ukazovák nasliněnej
a Svinska pržola) s největšími vypalovačkami z desek Tanec (2007) a Roztoky (2011) a nejnovějšího EP poloKruh (2016). Za 34 let existence odehrála
kapela nazývaná dříve Nahoru po schodišti dolů band přes tisíc koncertů.
Nejprve na chvostě nové vlny osmdesátých let jako předzvěst dnešního ska,
po sametové pauze pak absorbujíc další a další vlivy, krok za krokem k pozici
jedné z vyhledávaných tuzemských klubových kapel.
Sil a chuti je v kapele víc než kdy dřív, sedmihlavá smečka střílí od boku
jednu pecku za druhou a mladé publikum v předních liniích hledišť si s pamětníky s chutí zatančí na novinky (Nebudu, Stařena) i na prověřené jistoty
jako Beze vší poezie, Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, Ve čtyři ráno nebo
Pytlíky ČSA.
Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. Přijďte se zaposlouchat a pobavit v pátek 13. 4. od 20 hodin do černošického Club Kina. Srdečně zve
město Černošice. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Program duben 2018
4., 6., 7. a 8. 4.
Divadelní festival – viz samostatný text na
str. 23
pátek 20. 4. v 20.00
Circus Ponorka
Efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, improvizace, chytlavé melodie, dokonalá interakce s publikem. Výčet základních charakteristik
Honzy Ponocného, principála svého jedinečného a jednočlenného „cirkusu“. One-man
show, která nemá na hudebním poli obdoby.
Když půjdete na koncert projektu Circus
Ponorka, asi budete na první pohled šokováni.
Na podium přijde jediný člověk s akustickou
kytarou a začnou se dít věci. Během chvilky
za pomoci elektronických „mašinek‘‘ a dvou
mikrofonů poskládá zvuk celé kapely, ve které
nechybějí bicí, basa, několik kytarových partů

ZUŠ OPEN 2018
v Černošicích
Základní umělecká škola – dříve Lidová škola
umění – často nenápadné, i když velmi důležité místo každé obce. Zcela jedinečný způsob
uměleckého vzdělávání, který je unikátní nejen
v Evropě, ale i na celém světě. Nikde jinde totiž
nenajdete součást státního školství, která systematicky vzdělává mladé lidi v uměleckých disciplínách – hudbě, tanci, divadelně-dramatických
žánrech a výtvarném umění. A to vše za velmi příznivé školné a přitom s kvalitními kantory, kteří se
nejednou stali vzory a inspirací pro malé žáčky. Ti
se pak často v dospělosti sami vydávají na konzervatoře a akademie, aby se stali profesionály
v daném oboru.
Právě proto, aby se na ZUŠ nezapomínalo,

Vince Agwada Trio
(USA)
Kdy: neděle 15. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Vince Agwada (USA) je kytarista, zpěvák, skladatel a producent, který se na americké bluesové scéně pohybuje více než čtvrt století. Dnes
58letý Vince pochází z Chicaga. Jeho otec
byl hluboce zakořeněn v tradiční africké hudbě
a máma milovala blues, jazz a gospel. To vše
mu dalo výborný hudební základ. Jeho skutečnou školou byly ovšem jam-sessions v slavném
bluesovém "přístavu", hudebním klubu Theresa’s & Buddy Guy’s Checkerboard Lounge, kde
mohl vidět, ale také hrát s takovými jmény jako
Junior Wells, Buddy Guy, Magic Slim, Otish

a dokonce pěvecký sbor. Honza Ponocný je
muzikant s bezmála dvacetiletou profesionální zkušeností, který se pokusil zkusit to jinak,
a stal se tak jednou z nejzajímavějších hudebních událostí poslední doby. Je neuvěřitelné,
jak může jednočlenná kapela znít.
V poslední době jste mohli slyšet Honzovu
hudbu v úspěšném seriálu ČT Dabing Street,
složil hudbu k několika celovečerním filmům,
například pro snímky Alice Nellis: Perfect Days
(2011), k filmu Mamas & Papas (2010), za
kterou získal nominaci na Českého lva, a nominace nakonec neminula ani Honzovu hudbu
k filmu Revival, kde si i zahrál v okouzlující roli
slepého bubeníka (2013).
Honza sám k nadcházejícímu koncertu
dodává: „Minulý rok, když jsem v Club Kině
hrál, byly zrovna jarní prázdniny a v Černošicích a okolí mi pak říkalo spousta lidí, že je
škoda, že nemohli přijít, protože prostě museli
lyžovat… Ale teď už tu bude jaro, lyže hoďte
do sklepů a dorazte. No a vy, co jste navzdory
prázdninám skoro zaplnili klub minule, dorazte
taky na nový songy (a nový chyby)“.
Vstup 130 Kč.
Sobota 21. 4. od 9.00 do 17.00
Mifun - workshop
vznikl projekt ZUŠ OPEN, který zaštítila operní
pěvkyně Magdaléna Kožená a její nadační fond.
První ročník ZUŠ OPEN proběhl již v minulém
roce a jeho myšlenkou je přiblížit a popularizovat
základní umělecké školy, jakožto základní kameny uměleckého vzdělávání.
24. květen tedy bude po celé republice patřit
základním uměleckým školám a jejich programu
pro veřejnost. Samozřejmě že v Černošicích
u toho nebudeme chybět!
A na co se můžete těšit? Od 9.30 to budou
koncerty pro mateřské školy v kapličce sv. Václava v Mokropsech a v budově ZUŠ Černošice. Na
obou místech budou koncerty doplněny výstavou
výtvarného oboru. Odpoledne ožije černošický
veřejný prostor hudbou, tancem a tvořením. Od
14.00 to bude koncert v DPS, kde vystoupí Folklorní soubor Pramínek s muzikou a žáci hudebního oboru. Můžete se těšit na netradiční vystoupení hudebníků a tanečníků v centru Černošic
Rush, John Primer, Little Milton, Hubert Sumlin,
Sammy Lawhorn a Lefty Dizz.
V 80. a 90. letech cestoval po USA, Kanadě
a západní Evropě. Tady uváděl koncerty takovým
bluesovým velikánům, jako jsou Bernie Mac,
Koko Taylor, Son Seals a Sugar Blue. V 90. letech si zároveň dokončil technické vzdělání v oblasti elektroniky, na které v jeho mládí jaksi nebyl
kvůli muzice čas a stal se vedoucím technikem
ve známém chicagském studiu Trax. Vince vydal
dvě vlastní alba. V roce 2008 "Eyes Of The City"
a v roce 2011 "Basic Blue". Jako kytarista se podílel na mnoha albech různých umělců jako jsou
Son Seals "Live At B.L.U.E.S." nebo Sugar Blue
"In Your Eyes". Proto neváhejte a přijde v neděli
15. 4. od 20 hodin do černošického Club Kina
na toto jedinečné trio. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

-- Inspirací pro Vince Agwadu je tradiční africká hudba spolu s blues, jazzem a gospelem. --

čtvrtek 26. 4. v 20.00
Bohuš Matuš a hosté - koncert
Jedinečný koncert výjimečného hlasu současné populární hudby. Během večera zazní
známé muzikálové melodie a písně z repertoáru české hudební scény. Součástí večera bude
i řada zajímavých hostů.
Vstup 150 Kč.
pátek 27. 4. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili
v dubnu – kdo má v dubnu narozeniny, dorazte
do Clubu - DRINK „Black Fox + jablečný juice“
a malá pochutina ZDARMA. Music, movies,
musical video clip, show and dancing – nebude chybět.
Vstup zdarma.
sobota 28. 4. v 20.00
008 + Pure Olcoholic Punk + Cocktail alá
Motejl - Světoborné Tour
Kapely 008 a Pure Olcoholic Punk pro vás
připravily „Světoborné tour“. Na většinu koncertů jsme pozvali hosty, aby nám pomohli
udělat dokonalý mejdan :-) Zde to bude kapela
Cocktail alá Motejl.
Vstup 100 Kč.
kolem restaurace Bolleta. V přípravách je i neotřelá prezentace výtvarného oboru u lodičkárny
za černošickou lávkou. V programu ZUŠ OPEN
2018 nebude chybět ani prezentace prací oddělení FOTO – škola vidění. Den bude zakončen
programem v budově ZUŠ, kde si poslechnete
skladby učitelů školy a žáků, kteří po studiu v naší
ZUŠ zamířili na konzervatoře a akademie. Program pro veřejnost bude připraven i na pobočce
ZUŠ v Rudné, kde se můžete těšit na výtvarný
workshop nebo koncert žáků hudebního oboru.
Další informace najdete na webu www.zusopen.cz a více o programu v Černošicích budeme postupně zveřejňovat na www.zuscernosice.
cz/zusopen18/.
Těšte se na květnové číslo IL, kde se dozvíte
všechny podrobnosti.
Za organizační tým
ZUŠ OPEN 2018 Černošice
Magdaléna Voldřichová
FOTO: archiv umělce
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Kdy: čtvrtek 19. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Anaelle Malet – zpěv, kytara a Peter Hovat – kytara, toto duo z Francie (přesněji z Gap, region
Hautes Alpes) hraje převážně swingující chanson
française z 50. let. Šansony Borise Viana, Bobyho
Lapointea, George Brassense, ale i zpívané staré
swingy z doby před „Hot Jazzem“. Zároveň duo
hraje vlastní kompozice v obdobném duchu.
FOTO: archiv orchestru

-- Orchestr založil v Černošicích houslista Jiří
Šimáček se svými žáky. -FOTO: Petr Kubín (2017)

-- Májové slavnosti 2017 --

Májové slavnosti
v Mokropsech
Kdy: neděle 13. května od 14 hodin
Kde: Masopustní náměstí
Letošní májové slavnosti se budou konat
v neděli 13. 5. od 14.00 opět na Masopustním náměstí v Mokropsech. Naše májové
slavnosti jsou součástí poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Letos se
také můžeme opět těšit na vystoupení místních dětí, kapely Třehusk a místního folklorního souboru Pramínek a na jarmark. Velikým
lákadlem letos jistě bude vystoupení irských
tanečníků a muzikantů z pražského souboru
Coiscém. Bohatý program a občerstvení je
zajištěno.
Pavel Blaženín
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Anaelle Malet je písničkářka, vzhledem ke své
zálibě v poezii si vybírá skladby s kvalitními texty.
Pierre (Pit) Hovat je kytarista a skladatel, rád upravuje staré francouzské šansony do nových, překvapivých aranžmá.
Pit et Ratatouille vystoupí ve čtvrtek 19. dubna
od 20.00 v černošickém Club Kinu. Srdečně zve
město Černošice. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv dua

Duo Pit et Ratatouille (Francie)
- swing & chanson française

-- Písničkářka se zálibou v poezii a kytarista
milující francouzské šansony - to je duo se
zajímavým názvem Pit et Ratatouille. --

Nedělní koncert smyčcového orchestru
Kdy: neděle 22. dubna od 19 hodin
Kde: městský sál na Vráži
(Mokropeská 2027)
Srdečně Vás zveme 22. dubna od 19 hodin
do městského sálu na Vráži na nedělní koncert
smyčcového amatérského orchestru MUSICA
ALTERNATIVA, který nabídne nevšední zážitek. V programu koncertu totiž zazní hudba,
která v obdobích svého vzniku zastávala úlohu
hudby populární. Sinfonia F. A. Míči byla zkomponována pro slavnostní zahájení společenské
sešlosti přátel hraběte Šporka. Hudbu barokních skladatelů A. Vivaldiho a G. F. Händela,
která zněla v jejich operách, si po premiérách
prozpěvovala široká veřejnost. Stejně jako Air
J. S. Bacha a Humoresku A. Dvořáka. A hudba
P. Warlocka je zase důkazem, že pojem „vážná
hudba“ je stejný protimluv, jako třeba „sladký

slaneček“. Věříme, že posluchači koncertu
přijmou nabízený program s nadšením.
O orchestru
MUSICA ALTERNATIVA je soukromý amatérský komorní orchestr, v mnohém ohledu nevšední, ojedinělý a zajímavý. Jeho kořeny sahají do Černošic. Do doby, kdy zde současný 2.
dirigent MUSICY ALTERNATIVY - houslista Jiří
Šimáček vyučoval, a se svými tehdejšími žáky
položil základní kámen komorního orchestru.
Orchestr následně putoval se svým dirigentem
po jeho dalších působištích. Kolem roku 2014
se orchestru ujal houslista (člen Orchestru ND
Praha) Jaroslav Kořán.
Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

Eric Alexander, horolezec, který dovedl
slepce na vrchol Mt. Everestu
Kdy: středa 25. dubna od 19 hodin
Kde: v modlitebně Církve bratrské
Přibližně po deseti letech přijíždí do České republiky Eric Alexander, známý horolezec a řečník.
Když Eric Alexander vedl svého slepého přítele
Erika Weihenmayera k majestátnímu vrcholu Mt.
Everestu v 8850 metrech, musel on i jeho přítel
vzdorovat velmi specifickým náročným podmínkám. Eric Alexander o této zkušenosti napsal knihu Vrchol: Víra za zónou smrti na Everestu.
Erik Alexander není pouze vysokohorský horolezec a lyžař, je člověkem naděje a možností
pro lidi kolem sebe. Eric bude hovořit o přežití
150metrového pádu v Himalájích při výcviku na
výstup na Everest, o inspiraci, kterou získal od
svého týmu a jeho víry, i o tom, jak bojoval proti
svým pochybnostem a strachu, který neodmyslitelně patřil k tomuto historickému výstupu.
Eric Alexander vystoupil na nejvyšší hory šesti ze sedmi kontinentů a na vrchol každé z nich
vedl člověka s postižením. Posunul tak hranice
toho, co můžeme dosáhnout. Problémy, kterým
čelil, a pomáhal je zvládnout ostatním, se zas až
tak moc neliší od problémů, se kterými se v životě setkáváme my. I my máme své "Everesty",
na které se snažíme během našeho života vylézt.
Eric Alexander bude mluvit o stejných zásadách
odvahy, důvěry, týmové práce, vedení a integrity,
které nám pomohou překonat ty naše "Everesty".

FOTO: archiv E. Alexandera

-- Přednáška a multimediální prezentace
vysokohorského horolezce a lyžaře se koná
poslední dubnovou středu v modlitebně CB. --

Více informací o Ericu Alexanderovi naleznete na
http://highersummits.com/.
Nyní máme jedinečnou možnost vidět a slyšet
Erica Alexandera i u nás v Černošicích. Svoji
přednášku s multimediální prezentací a diskuzí
bude mít ve středu 25. 4. v 19:00 v modlitebně
Církve Bratrské.
Jan Drahokoupil

z města a okolí / inzerce

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BAUER, Jan: Arcibiskupův noční host – historický román;
BERG, Ellen: Kvůli tobě i zhubnu – román pro
ženy;
BROWN, Daniel: Počátek – americký dobrodružný román;
DAVIS, Lindsey: Nepřítel v domě – anglický
historický detektivní román;
DVOŘÁK, Otomar: Srdce v kleci – román
o Janu Nerudovi. V tomto příběhu poznáte skutečného Jana Nerudu, mladého rebela a vzpurného výtržníka;
HARROD-EAGLES, Cynthia: U domácího
krbu – román z 1. světové války, 2. díl;
HERČÍK, Jan: Zvěrolékař srdcem i duší –
příběhy z ordinace veterinárního lékaře, příběhy
někdy veselé, někdy k zamyšlení, a u některých
ukápne i slza;
KING, Stephen: Spánek – horor, pokračování
knihy Osvícení;
L’AMOUR, Louis: Na mušce – dobrodružný román ze Západu v čase, kdy o přestřelky nebyla
nouze;
LAPENA, Sharp: Někdo cizí v domě – detektivní román;
MINTOVÁ, Magdalena: Falešný román – román o strastiplné cestě ke štěstí;
ROBINSON, Jeremy: Grace, kněžna monacká – biografie, důvěrný a pravdivý příběh nejkouzelnějšího páru moderní historie;
SAPKOWSKI, Andrej: Zaklínač – fantasy
literatura;
SHELDON, Sydney: Pokrevní svazky – společenský román;

SIMSION, Grame: Projekt Manželka – humorný
a dojemný román, příběh se svérázným a naprosto neodolatelným hrdinou;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Dračí náhrdelník –
historický detektivní román; Husitská epopej
1461-1471. Za časů Jiřího z Poděbrad – 6.
díl, sedmidílná sága vypráví o událostech slavné
a pohnuté doby 15. století v českém království,
předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy
byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své
moci;
WACKER, Albrecht: Na mušce lovce – autentický příběh jednoho z nejlepších odstřelovačů
wehrmachtu.
Naučná literatura:
Houby – kapesní atlas, obsahuje 185 popisů
a fotografií vybraných hub, které nejčastěji najdete v našich lesích;
CÍLEK, Roman: Rázný nástup katů. Noc dlouhých nožů: zvrat v hitlerovské éře – kniha popisuje dramatické události v Německu na přelomu
června a července 1934;
HELLER, Eva-Maria: Velká kniha šití. Módní
a bytové doplňky – podrobné návody a mnoho
informací týkajících se šití jak pro začátečnice, tak
pro zkušené švadleny;
KMENTA, Jaroslav: Boss Babiš – reportážní
kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje Babiše. Kniha přináší celou řadu novinek
a dosud nepublikovaných informací, které tvoří
nejucelenější obraz oligarchy Babiše;
KMENTA, Jaroslav: Padrino Krejčíř – Žralok
– kniha mapuje vyšetřování aktivit podnikatele Radovana Krejčíře, který se stal ústřední postavou

organizovaného zločinu v Česku a v Jihoafrické
republice;
SLUMKOVÁ, Marinke: Bohémské háčkování – tradiční motivy v moderních barevných
kombinacích;
TABERY, Erik: Opuštěná společnost: česká
cesta od Masaryka po Babiše – šéfredaktor
týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou
cestu od vzniku republiky po současnost.
Knížky pro děti a mládež:
BULLOVÁ, Jane: Šikulka – vyšívání, šití a pletení krok za krokem, pro děti od 6 let;
KRATOCHVÍL, Miloš: Pachatelé dobrých
skutků. Kouzláci – třetí díl ze série Pachatelé
dobrých skutků, dobrodružná knížka pro děti od
7 let;
MACQUITTYOVÁ, Miranda: Pouště – původní
a neotřelý průvodce po nehostinných i mírnějších
místech Země; Oceán – nový, originální a vzrušující průvodce historií, geologií a výzkumem ohromných světových oceánů;
NĚMEČEK, Jaroslav: Čtyřlístek na nebezpečném ostrově – komiks;
SÍS, Petr: Robinson – v knize pro malé děti proplétá autor legendární příběh Robinsona Grusoe
se zážitkem z vlastního dětství.

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

Okénko do světa spisovatelů
autoři od písmene B
Klasické romány:
Baar, Jindřich Šimon – romány
z venkova,
Baas, Eduard – romány z cirkusového prostředí
Historické romány:
Bauer, Jan;
Berry, Steve;
Bonhardová, Nina;
Brown, Dan

Válečné romány:
Berniéres, de Louis;
Berrová, Héléne;
Binet, Laurent
Detektivní romány:
Billingham, Mark;
Block, Lawrence;
Borovička, V.P.;
Braun, Lilian Jackson;
Brown, Sandra

MEDIACE
Mgr. Kateřina Janků

Mediace je mimosoudní řešení sporu.
Cílem mediace je realizovatelná dohoda,
kterou odsouhlasí obě strany.
Průměrně 70 - 80% mediací končí vzájemnou dohodou
obou stran.
Nabízím řešení sporů rodinných, firemních, sousedských
či jiných, které probíhají třeba i ve vašem soukromí.
@: jankumediace@seznam.cz

Mobil: 733 108 489

Špionážní romány:
Baldacci, David;
Burnell, Mark
Romány pro ženy:
Bagshawe, Louise;
Binchy, Maeve;
Boučková, Tereza;
Bradford, B.T.

Humorné romány:
Boček, Evžen;
Bombecková, Erma;
Brett, Simon
Skutečné příběhy:
Boo, Katherine – Krásné zítřky;
Brin, Fabienne – Moje malá Sára

Fantasy literatura:
Broderick, Damien;
Burdová, Michaela

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823

tel.: 251 643 266
29

