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Sokol
od jara v novém
V sokolovně právě probíhá velká rekontrukce.
Po mnoha letech úsilí se konečně podařilo získat
grant a odstartovat přestavbu, která je již mnoho
let potřebná. Stručně řečeno, rekonstrukce sokolovny řeší dostavbu nářaďovny, nového sociálního
zázemí tělocvičny včetně šaten pro cvičence, zázemí Club Kina pro návštěvníky, nové vnitřní rozvody a celkové uživatelské zlepšení fungování sokolovny jako celku. Ve druhém podlaží vzniknou nově
dvě klubovny. V podkroví je navržen nový cvičební sál pro volnočasové aktivity doplněný šatnami
a sociálním zázemím. To vyžaduje posílení stropní
konstrukce, zejména v oblasti sálu Club Kina.
pokračování na str. 2

-- Sokolovna právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Takhle bude vypadat již na jaře příštího roku. --

Občanská akademie. Zahájí včas?
Kdy: 11. října v 18 hodin
Kde: Club Kino
V době, kdy dostáváte toto číslo do
rukou, čekají Akademii dvě události.
Prvou je slavnostní zahájení Akademie
v Club Kinu a druhou zahájení zápisu do
kurzů.
Slavnostní zahájení
Koná se v Club Kinu dne 11. 10. od
18 hodin. Čeká Vás zajímavý program,
řada překvapení a zajímavé osobnosti. Trochu víc najdete na letáku, ale ta
hlavní překvapení si přijďte vychutnat
osobně. A vezměte s sebou i další přátele celoživotního učení a všechny, kteří
si přejí zlepšit náš komunitní život a mít
hezčí vztahy mezi lidmi.
Zahájení zápisu
Podle plánu měl zápis začít až 8. 10.
Nicméně na webu máme již přes 30
kurzů v podzimním semestru, s kurzy,
které mají více lekcí je to již hodně přes
40. Některé kurzy jsou velmi atraktivní
a neustále dostávám dotazy, jak funguje přihlašování a kdy už bude možné se
přihlásit.

Proto jsme se rozhodli spustit rezervace v předstihu. Princip rezervace
kurzu je jednoduchý. Jdete na stránku
www.AkademieCernosice.cz, vyberete
si kategorii kurzu, která Vás zajímá, zvolíte kurz, kliknete na Detail kurzu, dole
vyplníte rezervační formulář, odešlete
a je to.
Místo si rezervujete proto, abychom
věděli, že se na kurz přihlásilo dostatek
zájemců, ale na druhé straně nemůžeme překročit maximální počet účastníků. Rezervace tedy slouží pro lepší
plánování a není závazná. Pokud se
přihlásíte a nebudete se moci zúčastnit,
dejte nám to prosím vědět, abychom nabídli Vaše místo jinému zájemci. Kurzovné v případě neúčasti neplatíte, protože
se platí až na místě a platí jen ti, kteří
doopravdy přijdou. Věřím, že tyto férové
podmínky oceníte.
Takže, vrátíme se k otázce z titulku
článku: Zahájí Akademie včas? Ano, zahájí, a Vy můžete být při tom!
Za Občanskou Akademii Václav Vojtěch,
tel. 773871718,
mail info@akademiecernosice.cz,
www.AkademieCernosice.cz
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z radnice

Sokol od jara v novém
pokračování ze str. 1

Celý objekt sokolovny bude opatřen novou fasádou se zateplovacím systémem, novými okny
a střechou. Součástí celkové rekonstrukce je
i oplocení směrem k zimnímu stadionu, včetně
vjezdové brány na parkoviště.
Celková hodnota rekontrukce je 18 mil. Kč
(včetně DPH). Financování z 60 % probíhá ze
získaných grantových prostředků. Zbylých 40 %
si Sokol musí zajistit sám. Nemalý podíl pomůže
zafinancovat město Černošice, část uhradí Sokol z našetřených prostředků z minulosti. Stále
nám ještě chybí 3 miliony Kč na investice, které
nemohou být pořízeny z grantových prostředků
a neinvestiční výdaje na nové vybavení opraveného prostoru.
Vyzýváme proto členy, podporovatele a zájemce o sokol  o jakýkoli finanční příspěvek. Vše
se bude hodit.
Bankovní spojení: 35-9466270257/0100.
Darovací smlouvy připravíme na požádání.
Všichni se na naši novou sokolovnu těšíme.
Za výbor Sokola Černošice
Dana Pánková, Michaela Dvořáková, Janetta
Tuháčková, Naďa Suchá, Petr Zmatlík,
Pavel Hrdina

-- V podkroví je navržen nový cvičební sál pro volnočasové aktivity. -2x zdroj: archiv Sokola Černošice

-- Rekonstrukce sokolovny řeší i dostavbu nářaďovny a nového sociálního zázemí včetně šaten. --

Kruh se uzavírá oválem

aneb od Dalmatina ke sportovišti a parku

Po mnoha letech se uzavírá pohnutá historie jedné z nejdůležitějších a největších ploch v Černošicích, pozemků pod základní školou. Bez velké
nadsázky se dá říct, že s tímto místem se pojí největší události a největší
emoce ve městě za posledních 10 let…
20. dubna 2009 zveřejnil investigativní novinář Janek Kroupa v MF Dnes
článek s obviněním, že tři politici ve vedení města Černošice chtěli zneužít
své pravomoci a vydělat na obchodech s pozemky, které by levně koupili
na akciovou společnost s utajenými vlastníky, Dalmatin a.s., a následně
zhodnotili změnou územního plánu na stavební parcely. Kauze se později
věnovala i další média, včetně České televize. Vlastnictví akcií ve společnosti tohoto jména do médií přiznali jak tehdejší starosta, tak místostarosta
(oba za ODS), ale jakékoliv možné provinění důrazně odmítli a ani policie
podle dostupných informací nikoho neobvinila. Původní majitelé pozemků,
kteří je získali v restitucích jako nápravu křivd komunistického režimu, jednání s Dalmatin a.s. nejdříve připustili, ale později popřeli.
V březnu a květnu 2009 byla v Informačním listu (pozn. najdete na webu
města) představena studie na vytvoření nového městského centra před
mokropeskou základní školou, kterou zpracovala firma InSpira, viz obrázek. Ve městě začala o tomto záměru a jeho pozadí celkem vyhrocená
diskuze. Mnozí se domnívali, že prostor pod školou je potřeba zachovat
pro veřejné využití, v souladu s platným územním plánem pro školu, která
by podle platných doporučení měla mít zázemí ca 3 ha okolní plochy.
-- Návrh zástavby pod školou z počátku roku 2009 -Zdroj: archiv MěÚ, autor: Inspira

Zdroj: web vecicernosicke.cz

-- V zimě 2010 se proti navrhované výstavbě přímo na místě u školy konal
občanský protest. --

V březnu 2010 byl zastupitelstvu předložen návrh na přijetí daru 9000
m2 pozemků v lokalitě pod školou (z toho polovina na komunikace k obsluze budoucí zástavby), ovšem podmíněného změnou územního plánu
pro celou tuto lokalitu a současně pro Měchury (nám. 5. května). Změnou
rozsáhlých pozemků na stavební parcely by se plochy pro veřejnou vybavenost a sportoviště zmenšily celkem o 18 tisíc m2, včetně celé plochy
Měchur (cca 12 tis. m2).
Na veřejném zasedání zastupitelstva byly vysloveny zásadní výhrady, že
obchod není pro město vůbec výhodný a existuje podezření, že se jím mají
naplnit zájmy společnosti Dalmatin.
Záměr v zastupitelstvu nakonec naštěstí neprošel. Naopak zastupitelstvo určeným zastupitelům uložilo zajistit, aby plochy pod školou a na Měchurách zůstaly v územním plánu beze změny.  
K pozdějším velkým a emotivním událostem v této lokalitě zcela jistě
patřilo vybudování sportovní haly, která byla díky veřejné sbírce a státní
dotaci velkolepým programem otevřena za přítomnosti téměř 1000 obyvatel a hostů v červnu 2016, a později pojmenována na Halu Věry Čáslavské. Hala je dnes vytížená téměř na maximum své kapacity, a konaly se
v ní už velké sportovní události včetně Mistrovství republiky ve sportovní
gymnastice.

z radnice
-- Slavnostní otevření sportovní haly 2. června 2016 -Foto: A. Kořínek

FOTO: A. Kořínek

-- Stav výstavby sportovního a volnočasového areálu v polovině srpna
2018 (na asfaltový povrch oválu na fotografii bude instalován tartan) --

V těchto dnech probíhá dokončení venkovního sportovního a volnočasového areálu, který se rozkládá na ploše cca 12 000 m2. Z těch město
získalo nejdříve 7000 m2 od původních restituentů a dalších 5000 m2 výhodně přes investora, který od nich odkoupil ostatní jejich pozemky.
Sportovní areál bude k dispozici jak základní škole, tak sportovním oddílům a veřejnosti. Středem areálu povede dlážděná cesta pro pěší, která
spojí školu a mokropeské nádraží. Vlevo od cesty, při pohledu odspodu, je
umístěn tartanový atletický ovál a uvnitř venkovní hřiště s umělým povrchem
pro házenou, basket či fotbal, a dále dva kurty na plážový volejbal. Pro
atletiku ještě prostor pro skok do výšky, dráha a doskočiště pro skok do
dálky, a prostor pro vrh koulí. Nad oválem bude venkovní posilovna („opičí
dráha“). Vedle oválu bude sklad náčiní, a později i šatny a sociální zařízení.
Tato část areálu bude oplocena nízkým plotem. Vstup na ovál bude i pro
veřejnost zdarma, na oplocené hřiště a kurty za mírný poplatek.

Vpravo od pěší cesty, směrem k hale a Školní ulici, vzniká stavba venkovního amfiteátru s jevištěm, které bude sloužit jako letní třída pro školu
i pro různá představení a setkání. Zbylá část plochy bude otevřeným, volně
přístupným parkovým prostorem. Do sportovní části areálu bude zcela zakázán vstup se psy, v parkové části budou smět jen na vodítku po zpevněných cestách, ale bude platit zákaz jejich vstupu na trávník.
Stavba má být dokončena v průběhu měsíce října. Jakmile bude znám
termín úplného dokončení, ohlásíme „den otevřených dveří“, při kterém si
budete moci areál prohlédnout a dozvědět se, v jakém režimu bude možné
využívat různá sportoviště. Zaběhat si na atletickém oválu bude možné již
za několik málo týdnů. Věřím, že celý areál, k jehož vzniku vedla opravdu
dlouhá cesta, přinese všem (a dětem zejména) radost a mnoho společných zážitků.
Filip Kořínek

Lítačka - nový regionální dopravní systém PID
Od konce letošního léta je cestujícím v městské
hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském
kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními
kanály.
Díky novému odbavovacímu systému budou
moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje využít jeden platební systém pro celou jízdu.
Konkrétní změny
Nově si cestující může zvolit nosič svého
dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude
jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít
bezkontaktní bankovní kartu Visa či Mastercard.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat

na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu
ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID
Lítačky www.pid.litacka.cz, nebo jako doposud
na přepážkách ve Škodově paláci, či v některém
z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožňuje nákup
z pohodlí domova a cestující si mohou zakoupit
libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden
rok) a už si nemusejí chodit dlouhodobý kupón
aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60
minut po jejím zaplacení.

vou aplikaci si cestující můžou stáhnout zdarma,
a prostřednictvím této bude možné zakoupit si
všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od
několika minut do tří dnů.
V současné době je možné si v aplikaci PID
Lítačka zakoupit pouze krátkodobé časové
jízdné, do konce roku bude ovšem cestujícím
prostřednictvím této mobilní aplikace umožněn
nákup i dlouhodobých časových kupónů.
V rámci nového systému PID Lítačka
bude spuštěn také zcela nový webový portál
www.pid.litacka.cz  s přehledným e-shopem.
Na základě podkladů společnosti
Operátor ICT, a.s.
zpracovala Adéla Červenková

Nová mobilní aplikace
Součástí regionálního dopravního systému
PID Lítačka je i nová mobilní aplikace PID Lítačka, která nahradí mobilní aplikaci PID Info.  No-

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2018
22.9. 8:00 – 12:00
n
n

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

29.9. 8:00 – 12:00
n

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

6.10. 8:00 – 12:00
n
n

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

13.10. 8:00 – 12:00
n
n

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

20.10. 8:00 – 12:00
n

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

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat   do TS), lednice, veškerý elektroodpad =  nebezpečný odpad (zdarma do
TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod.
se sváží každou středu z hnědých  nádob
určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů
obsluhy kontejnerů, odpad ukládali
pouze do kontejnerů a neznečišťovali
okolí.
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město
Černošice): Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon
veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete
vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své
schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci úřadu.

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:

Nabízíme
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
• zajímavou a různorodou práci
• práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
• systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
• dovolenou 5 týdnů
• příspěvek na vzdělávání
• 3 dny zdravotního volna (sickdays)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit 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.

1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
REFERENT ODBORU INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU
Náplň práce:
• zaměstnanec bude vykonávat práce spojené se zajišťováním agendy odboru investic
a správy majetku
• příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
• komplexní zajištění přípravy investičních
záměrů
• zpracování žádostí o dotační tituly na investiční záměry města a následná administrace
dotačních projektů

• komunikace se společnostmi zajišťujícími pro
město investiční činnost
• zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města,
• příprava materiálů pro jednání orgánů města
• další odborná činnost související s agendou
investic a správy majetku
Základní požadavky na uchazeče:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
(vzdělání technického směru výhodou)
• znalost platné legislativy (zejména zákona
č.134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zá-

•
•
•
•

kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
praxe ve veřejné správě a zkušenosti s investiční výstavbou – výhodou
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz skupiny B
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

Lhůta pro podání přihlášky je do 17. 10.
2018.

2. PRACOVIŠTĚ PRAHA – Podskalská 19
PERSONALISTA
Náplň práce:
• Zpracovává, eviduje a koordinuje komplexní
agendu personalistiky včetně náborů a odměňování zaměstnanců města, v zástupu
členů zastupitelstva města a jeho a související
agendy.
Základní požadavky na uchazeče:
• ukončené vysokoškolské vzdělání min. bakalářské - v oboru právo, řízení lidských zdrojů,
ekonomie - výhoda
• znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
• dobrý písemný projev
• pokročilá úroveň znalosti práce na PC, MS
Office, Word, Excel
• praxe ve veřejné správě – výhoda
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré
vyjadřovací schopnosti
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České re-

publice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 10. 10.
2018.

REFERENT ODDĚLENÍ DOPRAVY
A SPRÁVY KOMUNIKACÍ
Náplň práce:
• výkon státní správy v oblasti dopravy a správy
komunikací jako speciálního stavebního úřadu
a silničního správního úřadu v rozsahu zák. č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu.

• znalost platné legislativy vztahující se k problematice silniční dopravy, znalost zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě
• praxe ve veřejné správě – vítána
• schopnost orientace v projektové dokumentaci staveb
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství - výhoda
• řidičský průkaz
• 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
Lhůta pro podání přihlášky je do 12. 10.
2018.

Základní požadavky na uchazeče:
• vzdělání středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské technického, dopravního případně
právního zaměření
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Jednou větou...
• Černošice jsou na 11. místě ze 155 měst a obcí
a získaly tak ocenění DOBRÝ ZADAVATEL (veřejných zakázek). Výsledky zveřejnil think-tank Econlab z.s. při Institutu ekonomických studií Univerzity
Karlovy - viz podrobně na www.zindex.cz.
• K 31. srpnu 2018 byl celkový stav na depozitních účtech města 124,5 mil. Kč, na úvěrových
-47,6 mil. Kč. Rozpočet se na straně příjmů vyvíjel
podle předpokladů, na straně výdajů se očekává
větší pohyb v posledních měsících roku. Z cca
200 milionů na investice v roce 2018 bylo ke konci srpna použito asi 50 milionů, fakturace za probíhající stavby teprve přijde. S oběma bankami, kde
máme účty vedené, jsme dojednali lepší úročení
kladných zůstatků.
• Od 1. září platí novela stavebního zákona, která
přinesla změnu ve vydávání zákonných stanovisek
k souladu s územními plány – v souladu s tím, co
jsme navrhovali Ministerstvu pro místní rozvoj.
Nově už se úřad nevyjadřuje ke studnám, doplňkovým stavbám na pozemku rodinného domu
nebo chaty a k dělení pozemků v nezastavěném
území. Úleva jen částečná, ale i tak vítaná - jde
o cca 15 % žádostí. Od 1. září máme na stanoviska konečně naplněnu kapacitu 5 pracovníků
(dokonce 5,5), a tak se snad čekací doba už brzy
začne zkracovat.
Zajímavé informace o rozsahu práce a o mandátu rady a zastupitelstva
Za uplynulé volební období od listopadu 2014 do
září 2018
Rada
-	Sedmičlenná rada města absolvovala celkem
131 schůzí (obvykle po 14 dnech), na kterých
projednala 3024 bodů s podklady o počtu
41 131 stran (v průměru 313 stran na schůzi,
maximum 917 stran).
-	Všechny návrhy byly připraveny pracovníky úřadu, vedením města nebo radními.
Zastupitelstvo
-	Jedenadvacetičlenné zastupitelstvo mělo celkem 32 zasedání (obvykle po 6 nebo 8 týdnech), na kterých projednalo celkem 429 bodů
s podklady o počtu 4 484 stran (průměrně 140
stran na zasedání, nejvíce 272 stran).
-	Ze 162 bodů projednaných na 16 zasedáních
zastupitelstva za poslední cca 2 roky (od listopadu 2016) bylo 96 % návrhů předloženo vedením města nebo úřadu, 7 návrhů bylo předloženo opozičními zastupiteli, z toho 3 byly zápisy
z kontrolního výboru.
Co bude po volbách?
-	Mandát rady, starosty a místostarosty trvá do
ustavujícího zasedání nového zastupitelstva
a volby nové rady města; současná rada se ještě sejde 24. září, 8. října a 22. října.
-	Mandát zastupitelstva končí volbami 5. – 6.
října; ustavující zasedání nového je předběžně
plánováno na 31. října.
• Ve spodní části černošického hřbitova byla za
přítomnosti několika desítek pozvaných slavnostně odhalena nová úprava přístupu k pietnímu
místu Věry Čáslavské, realizovaná dle návrhu známého místního sochaře a výtvarníka Petra Váni,
který je také autorem umělecké plastiky – postavy
gymnastky. Přístup na pietní místo, které je uvnitř

zahrady přilehlé k městskému hřbitovu a zůstalo
v původní podobě z ruky jejího syna Martina Odložila, je tak nyní v důstojnější podobě připraven
na příchod místních i zahraničních návštěvníků.
FOTO: Petr Kubín

Po odhalení sochy hosté prošli zahradou kolem
domu, kde paní Věra strávila poslední roky svého
života, a setkání zakončili u kávy v centru MaNa.
Spojení Věry Čáslavské s naším městem připomíná
také nově umístěná nízká kladina vedle kostela.
• Do soutěže Fototalent bylo přihlášeno zhruba
100 fotografií, ze kterých vítěze během října vybere odborná komise se zastoupením několika profesionálních fotografů. O dalším oceněném bude
hlasovat veřejnost. Nejlepší kousky použijeme do
tištěné publikace – fotoknihy a/nebo kalendáře.
Několika větami o vývoji věcí nad rámec měsíce a nad rámec města
Velikost města loni překročila 7 000 obyvatel
a počet trvale hlášených v celém okresu Prahazápad, resp. 79 obcích, o které se náš úřad stará
z hlediska státní správy, přesáhl 145 000. Aktuální počet zaměstnanců města je cca 220 v rámci
úřadu, 14 u městské policie a zhruba 150 zaměstnanců mají naše školy a školky.
Nad rámec města pokračují jednání nebo jsme již
dosáhli posunu v několika klíčových věcech:
– Ministerstvo dopravy zadalo vyhodnocení ekonomické stránky případného splavnění Berounky.
Předpokládáme, že musí vyjít záporně a formálně
se ministerstvu otevře cesta k přijetí toho, o co
usilují jak obce Regionu Dolní Berounka, tak
městské části na jižním okraji Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Ministerstvo životního
prostředí. Tedy zrušit v zákoně možnost splavnění Berounky a ochránit do budoucna její přírodní
charakter.
– SUDOP pro SŽDC pracuje na další fázi projektové dokumentace na oba úseky, které se týkají
Černošic. Do závěrečné fáze jde projekt úseku
od přejezdu Dr. Janského směrem na Všenory.
Počítá se stavbou nového mostu, který bude dle
požadavků města vzhledově podobný současnému (včetně barevnosti), ale konstrukčně odlišný,
takže již nebude hlučný. Na mostě bude umístěna
lávka pro pěší, kterou na žádost města projektant
rozšířil z 2,5 m na 3 m, včetně přístupové cesty.
Projekt počítá se zachováním kamenného mostu
a se vznikem lávky pro pěší vedle něj. V zářezu
mezi přejezdem a mostem budou výhybky, které
umožní lepší organizaci dopravy při výlukách na
úseku Radotín-Dobřichovice.
– Od Ministerstva vnitra máme na základě osobních jednání příslib navýšení státního příspěvku na
mimořádné postavení (na pracoviště v Praze) ze 7
na 11 milionů a na agendu závazných stanovisek
o 5 milionů Kč ročně. Díky tomu se ubráníme propadu financování státní správy do ztráty.
– Ministerstvo pro místní rozvoj mj. na základě
medializovaných návrhů od vedení města Černošice připravilo novelu stavebního zákona v agendě
závazných stanovisek (viz výše).

– Ministerstvo dopravy navštívíme koncem září
kvůli problematice zkušebních komisařů pro autoškoly. Dlouhodobě zápasíme s problémy v obsazování těchto míst, protože stát není dostatečně
pružný v udělování licencí – obor zůstává uzavřený
a nepřímo to zvyšuje korupční rizika. Pokusíme se
dosáhnout zlepšení nejen pro náš úřad, ale plošně i pro ostatní.
Komunální volby
–	pátek 5. října (od 14:00 do 22:00) a sobota
6. října (8:00 – 14:00)
- v Černošicích kandiduje 5 stran a sdružení
-	volební lístky dostanete předem do schránky,
případně přímo ve volební místnosti
-	volební okrsek č. 1 (Horní Černošice) má tentokrát volební místnost v Centru MaNa (namísto
městského úřadu)
-	další informace najdete uvnitř tohoto a minulého čísla IL nebo na městském webu
• Rada vyhlásila výběrové řízení na vydláždění ulice Zd. Škvora – přístupové komunikace od mokropeského nádraží k základní škole.
• Přiblížili jsme se dohodě s majitelkou pozemků
kolem vodních vrtů, paní Schytilovou, která nabídla odprodej svých pozemků v prostoru ochranného pásma.
• ČEZ na příští rok připravuje velké investice do
pokládání elektrického vedení pod zem. Město na
to musí pamatovat ve svém rozpočtu zhruba 4-5
miliony Kč, aby mohlo všude přiložit i kabely pro
veřejné osvětlení a dle potřeby vyměnit sloupy.
• Za 278 tisíc bude objednáno pravidelné preventivní vyčištění dešťové a splaškové kanalizace
ve vybraných úsecích. Za dalších 353 tisíc rada
objednala stavební úpravy na třech ulicích pro
zlepšení ochrany proti přívalovým dešťům. Na základě kladného vyjádření SFŽP k možnosti získání
dotace jsme objednali projekt na další dvě retenční nádrže na ochranu před přívalovými dešti, navíc ke třem již zpracovaným. Bude se jednat buď
o tzv. suché poldry (naplní se jen při dešti) nebo
o podzemní vsakovací nádrže.
• Rada schválila nákup stanových přístřešků pro
městské akce i pro zapůjčování místním spolkům.
• Jedna z místností nově rekonstruovaného „domečku“, tedy vedlejší stavby místní ZUŠ, bude
vybavena klimatizací, aby zde hudební výuka
a zkoušky mohly probíhat při zavřených oknech
a bez rušení sousedů.
• Rada souhlasila s umístěním oficiálního sídla
Spolku přátel černošické školy v budově školy.
• Rada města přijala sponzorský dar pana
V. Nejedlého ve výši 30 tisíc Kč pro místní Domov
s pečovatelskou službou na aktivizační program
pro seniory na rok 2019. Děkujeme!
• Právní odbor města odeslal předžalobní výzvu
k úhradě smluvních pokut a splnění závazků společnosti Michael Galerie, která při výstavbě nových
domů ve Foglarově ulici na okraji Vráže nedodržela celou řadu ujednání z plánovací smlouvy.
• Rada schválila výměnu dveří mokropeské
kapličky.
• Projektová dokumentace na vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad bude
zpracována mj. na stanoviště Karlická ul., nové
stanoviště u mokropeského nádraží a Topolská ul.
Filip Kořínek, starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Zprávy
z městské
policie
Otec a syn spolu za volantem
Dne 29. 8. v 11:14 hodin bylo při hlídkové
činnosti strážníkem Městské policie Černošice spatřeno vozidlo tov. zn. Ford Galaxy, ve
kterém za volantem seděl muž a měl na klíně
malé dítě. Vozidlo vyjelo z ul. Za parkem na ul.
Pražská v Dobřichovicích a pokračovalo v jízdě směrem na Lety, kde zastavilo v areálu stavebnin firmy Rokal Dobřichovice. Muž k věci
uvedl, že svého sedmiletého syna takto vezl,
jelikož si to syn chtěl zkusit. Při jízdě mělo dítě
ruce na volantu zároveň s otcem. Vzhledem
k tomu, že není MP oprávněná tento přestupek řešit na místě v příkazním řízení blokovou
pokutou, byla celá věc oznámena příslušnému

správnímu orgánu k projednání. Řidiči nyní
hrozí ve správním řízení pokuta a až čtyři trestné body.

Muž utekl z léčebny
Dne 9. 8. v 14:34 hod. bylo oznámeno hlídce MP Černošice ženou, že u jejího RD v ul.
Nad Jezem v Dobřichovicích se pohybuje
muž, který nahlíží do její zahrady v době, kdy
se koupe v bazénu. Na základě tohoto oznámení se hlídka MP Černošice dostavila na
místo, kde zjistila sedícího mladého muže na
lavičce. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti. Muž hlídce sdělil, že občanský průkaz
u sebe nemá a to z důvodů, že utekl z léčebny v Beřkovicích. Dále hlídce sdělil své jméno
a adresu trvalého pobytu v Teplicích. Hlídka
následně požádala o provedení lustrace osoby
PČR Řevnice, kde bylo zjištěno, že se jedná
o osobu, která je v pátrání. Na základě tohoto
zjištění požádala PČR Řevnice Městskou policii Černošice o převezení uvedeného muže na
služebnu OOP do Řevnic. Hlídka sdělila muži,

že bude převezen na policii a zda je ochoten
jet s hlídkou dobrovolně. Na tuto otázku odpověděl, že ano.   U osoby před převozem byla
provedena prohlídka, zda nemá u sebe zbraň
s negativním výsledkem. Po převozu na OOPČR Řevnice byl mladík předán orgánům PČR
k dalšímu opatření.

Krádeže zboží v Albertu
Dne 29. 8. strážníci Městské policie Černošice opakovaně vyjížděli na oznámení o zadržení
osob v prodejně Albert, které se zde měly dopustit krádeže zboží. Jednalo se celkem o tři
případy. Vzhledem k tomu, že toto podezření
se prokázalo, strážníci po provedení lustrace
přes PČR, zda se tyto osoby v posledních
třech letech nedopustily trestného činu krádeže, věc vyřešili na místě v příkazním řízení
uložením blokové pokuty. Nyní mají již tyto
osoby záznam v rejstříku přestupků a v případě opakování přestupku proti majetku jim hrozí
zvýšená sankce za toto jednání.
Otmar Klimsza, ředitel Městské policie Černošice

Ze 130. jednání Rady města Černošice (27. 8. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Přeložka stožárů pro osvětlení přechodu
u železniční stanice Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti provedení přeložky stožárů
pro osvětlení přechodů pro chodce u železniční zastávky v Černošicích; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r.
o., IČ.: 25751018 pro přeložku stožárů osvětlujících přechody pro chodce u železniční zastávky v Černošicích z důvodu rozšíření chodníků na
obou stranách Středočeským krajem při rekonstrukci silnice II/115 za celkovou 37.348,07 Kč
bez DPH částku.
• Mateřská škola Černošice, Husova ulice dodatek č 2 ke smlouvě o dílo - vícepráce
a změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení uvedených stavebních úprav
a změn; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CL-EVANS, s.r.o., IČ26768607; schvaluje 1) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
328/2017 s CL-EVANS, s.r.o., kterým se mění
cena díla o 62.497,47 Kč bez DPH, 2) rozpočtové opatření č. 40.
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo - vícepráce a změny
zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení uvedených stavebních změn;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
PORR, a.s., IČ27624218; schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 235/2017
s PORR, a.s., kterým se mění cena díla
o 1.000.190 Kč bez DPH; doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 42.
• Prováděcí projektová dokumentace na
stavbu chodníku v ulici Vrážská v Černošicích
(v úseku mezi ulicí Pražskou a Karlickou)
Rada města Černošice bere na vědomí potřebu vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci chodníku v ulici Vrážská (úsek Pražská
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– Karlická); souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU s.r.o, ve výši 49.500 Kč bez DPH
a s objednáním těchto prací u této společnosti.
• Výměna dlažby v chodníku od Komenského ulice k Hotelu Slánka a realizace chodníku od parkoviště u nádraží k podchodu pod
tratí
Rada města Černošice bere na vědomí informace o vhodné výměně stávající dlažby v chodníku od Komenského ulice k Hotelu Slánka
a vhodné realizaci chodníku od parkoviště u nádraží k podchodu pod tratí; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti HES Stavební, s.r.o., IČO:
28143213, na dodávku a realizaci nové dlažby
shodného typu jako je na všech chodnících
v centru města pro chodník od Komenského ulice k Hotelu Slánka a pro realizaci chodníku od
parkoviště u nádraží k podchodu pod tratí za celkovou cenu 365.690,10 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy CES. č. 425/2018 mezi
městem Černošice a společností HES stavební,
s.r.o., na tuto dodávku a realizaci dlažby
• Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
404 v areálu ZUŠ - dodatek č 2 ke smlouvě
o dílo - doplnění chlazení
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o změně v přístavbě stávajícího objektu
č.p.404 v areálu ZUŠ, spočívající v doplnění
chlazení hudební učebny pro zajištění tepelné
pohody; souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881 na doplnění chlazení v místnosti č. 102 přístavby objektu č. p. 404 v areálu ZUŠ za celkovou částku
174.325 Kč bez DPH, 210.933,25 Kč vč. DPH;
schvaluje 1) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo CES č 195/2/2017, kterým se mění cena
díla a termín k jeho dokončení do 31. 8. 2018,
2) rozpočtové opatření č. 39.
• Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice požární úprava prosklené stěny
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost odstranění provizorní úpravy u prosklené

stěny centrálních šaten v ZŠ Černošice instalované kvůli chybě v projektu společnosti GRIDO
architektura design, s. r. o. a realizaci nového
textilního roletového požárního uzávěru; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Chládek
a Tintěra, a.s., ve výši 178.578 Kč bez DPH;
schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž textilního roletového požárního uzávěru se společností Chládek a Tintěra, a.s., 2)
rozpočtové opatření č. 41.
• Řešení opravy plotové zdi a brány u mokropeského statku
Rada města Černošice souhlasí 1) s postupem navrhovaným OISM v důvodové zprávě
k tomuto usnesení, tj. především zpracování
pasportu opravy brány u mokropeského statku,
2) s cenovou nabídkou společnosti ra15 a.s.,
IČ 26746450 v celkové částce 28.000 Kč bez
DPH.
• Pověření Jiřího Jiránka, vedoucího odboru investic a správy majetku podpisem
žádostí
Rada města Černošice pověřuje Jiřího Jiránka, vedoucího odboru investic a správy majetku, podpisem všech žádostí podávaných za
město Černošice k odborům Městského úřadu
Černošice.
• Kupní smlouva č. 424/2018 o prodeji
nově vzniklého pozemku parc.č. 2750/8
o výměře 40 m2, ul. K Lesíku
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 424/2018 mezi Městem Černošice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, jejímž předmětem je prodej nově
vzniklého pozemku parc.č. 2750/8 o výměře
40 m2 v obci a k. ú. Černošice v ul. k Lesíku
za částku 120.000 Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu
č. 424/2018.
• Žádost o vyjádření města k projektu betonárny a sportovního areálu na pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10

z radnice
a 4271/41 v Radotínské ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.)
Rada města Černošice bere na vědomí
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
zpracované společností NOZA, s.r.o., pro vybudováním betonárny a sportovního areálu na
pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10
a 4271/41 v Radotínské ulici; požaduje doplnění a úpravu dokumentace (zvláště rozdělení
území na dva projekty podle funkčních ploch
ÚP a výpočet zastavěnosti a prokázání souladu
s územním plánem pro jednotlivé funkční plochy,
doplnění některých stavebních objektů do jedné
koordinační situace (velín, sklad přísad; oplocení; kontejnerové stání dle ÚP), prokázání souladu výšky technologie betonárny s regulativy ÚP,
doplnit chybějící popis některých stavebních
objektů (např. protihlukové stěny (+ pohled), objektů N1, N2), prokázání situování objektů nad
úrovní záplavy Q100 podle funkčních ploch, doplnění výpočtu pro dopravu v klidu, opravit číslo
pozemku parc.č. 6177/31 – neexistuje).
• Čištění dešťové a splaškové kanalizace zahájení zadávacího řízení
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
zajištění preventivního čištění dešťové a splaškové kanalizace jako prevence proti vzniku škod
z přívalových dešťů; schvaluje výzvu a zadávací
dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo; souhlasí
se zkrácením lhůty pro podání nabídek.
• Projektová dokumentace vsakovacích a retenčních objektů ve Školní a Husově ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o záměru realizace retenčních a vsakovacích objektů ve Školní a Husově ulici; souhlasí
s cenovými nabídkami společnosti Šetelík &
Oliva, s. r. o., IČ: 28429036 pro vypracování
projektové dokumentace Vsakovacího objektu mezi ulicemi Kladenská a Školní za částku
60.000 Kč bez DPH a dokumentace soustavy
poldrů v Husově ulici za cenu 85 000 Kč bez
DPH; schvaluje 1) 	 uzavření smlouvy č. CES
439/2018 na projektové práce mezi městem
Černošice a společností Šetelík & Oliva, s. r. o,
2)  změnu rozpisu rozpočtu č. 37.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tátové na tahu ve dnech 30. 8. - 14. 9. 2018 dle
rozpisu; požaduje uhrazení nájmu pozemků ve
Sportparku Berounka za dva natáčecí dny.
• Nájemní smlouva týkající se pozemku
parc.č. 2657/71 v ul. K Lesíku
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy (CES 421/2018) mezi pány R.
Š. a J. K. a městem o nájmu pozemku parc.č.
2657/71 v ulici K Lesíku.
• Spolek přátel černošické školy, z. s. - souhlas s umístěním sídla spolku
Rada města Černošice bere na vědomí informace o založení spolku „Spolek přátel černošické školy, z. s.“ v červnu 2018 a dalších krocích
s tímto souvisejících; souhlasí s umístěním sídla
nově založeného spolku „Spolek přátel černošické školy, z. s.“ v objektu základní školy sídlící
na adrese Pod Školou 447, 252 28 Černošice;
uděluje souhlas vlastníka nemovité věci (objektu školy) s umístěním sídla nově založeného
spolku „Spolek přátel černošické školy, z. s.“
v objektu základní školy.

Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 38 a změna rozpisu rozpočtu č. 38
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 38 a změnu rozpisu rozpočtu č. 38.
• Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města
Rada města Černošice schvaluje:
1. střednědobý výhled rozpočtu na období 2019
- 2021 příspěvkové organizace Základní škola
Černošice, IČ 61385158,
2. střednědobý výhled rozpočtu na období
2019 - 2021 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Černošice, IČ 75008165,
3. střednědobý výhled rozpočtu na období 2019
- 2021 příspěvkové organizace Mateřské škola
Černošice, Karlická 1170, IČ 75008190,
4. střednědobý výhled rozpočtu na období 2019
- 2021 příspěvkové organizace Mateřské škola
Černošice, Topolská 518, IČ 75008173,
5. střednědobý výhled rozpočtu na období 2019
- 2021 příspěvkové organizace Mateřské škola
Barevný ostrov, IČ 72550929.
• Informace o rozpočtových opatřeních
a změnách rozpisu rozpočtu schválených
vedoucí FO - 1. pololetí 2018
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedená rozpočtová opatření
a změny rozpisu rozpočtu v kompetenci starosty
města a vedoucí finančního odboru dle příloh
důvodové zprávy za 1. pololetí 2018.
• Základní škola Černošice - vyřazení rozbitého a neopravitelného majetku z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a ekologickou likvidací rozbitého a neopravitelného majetku v Základní škole Černošice v částce 66.940,10 Kč dle žádosti ředitelky ZŠ.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Darovací smlouva - aktivizační program
pro seniory Domu s pečovatelskou službou
2019
Rada města Černošice schvaluje Darovací
smlouvu č. 444/2018 mezi městem a panem
V. N. o poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč na
aktivizační program pro seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice v roce 2019.
Úsek právní
• Michael Galerie s.r.o - Předžalobní výzva,
žaloba
Rada města Černošice souhlasí 1) se zasláním předžalobní výzvy společnosti Michael Galerie s.r.o., sídlem Rašínovo nábřeží
383/58, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO:
63672324 o zaplacení smluvních pokut vyplývajících z porušení povinností stanovených
v Plánovací smlouvě č. 471/2015 ze dne 9.
listopadu 2015 a Dodatku č. 1 k Plánovací
smlouvě č. 471/2015 ze dne 27. 12. 2017,
2) s podáním žaloby proti společnosti Michael
Galerie s.r.o., o zaplacení uvedených smluvních pokut.
Komise sociální a pro péči o seniory
• Řízení o poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti za rok
2018
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím příspěvku na kompenzaci navýšení daně
z nemovitosti u žadatelky, jejíž životní situace

byla komisí vyhodnocena jako situace hodna
zvláštního zřetele.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Jmenování členů konkurzní komise pro
konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školky Barevný ostrov, příspěvkové organizace
Rada města Černošice jmenuje konkurzní
komisi pro konkurz na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Mateřské školy Barevný ostrov, Černošice, p.o. v tomto složení: Lenka Kalousková
PhD. – zástupce zřizovatele školy, Petr Hopfinger – zástupce zřizovatele školy, Dita Sýkorová
– zástupce Krajského úřadu Středočeského
kraje, Alena Janovská - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle
druhu příslušné školy nebo školského zařízení,
Dana Macková - zástupce České školní inspekce a Veronika Rašková - zástupce pedagogických pracovníků školy; určuje paní Jeřichovou
jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na
ředitele/ředitelku Mateřské školy Barevný ostrov, p.o.
• Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku
MŠ Husova ulice, Černošice
Rada města Černošice vyhlašuje konkurz na
ředitele/ředitelku MŠ Husova ul., Černošice.
Termín odevzdání přihlášek do 17. 10. 2018.
Předpokládaný nástup 1. 2. 2019.
• Výměna dveří v kapličce
Rada města Černošice souhlasí s výměnou
poškozených dveří v mokropeské kapličce za
nové za 48.000 Kč bez DPH od firmy Truhlářství
Daniel Sopr, IČ 13304780.
Odbor vedení města
• Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rada města Černošice schvaluje   vnitřní
předpis č. 18 - Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
• Žádost České pirátské strany o pronájem prostranství před komunitním centrem
MaNa
Rada města Černošice souhlasí s bezplatným využitím prostranství před komunitním centrem MaNa, dne 9. 9. 2018, v době od 15:00
do 19:00.
• Žádost o neinvestiční dotaci pro JSDH
Rada města Černošice bere na vědomí podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci na
výdaje JSDH za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo obvod a vybavení JSDH na základě výzvy MV-GŘ HZS v celkové požadované
výši 25.031 Kč.
• Polopodzemní kontejnery Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
studie polopodzemních kontejnerů na tříděný
odpad v Černošicích zpracované Romanou
Hubkovou, 2) vývoj situace v oblasti odpadového
hospodářství a dotačních možností; souhlasí 1)
s postupem navrženým v důvodové zprávě o zajišťování realizace polopodzemních kontejnerů
v Černošicích z vlastních zdrojů (mimo dotaci)
a s výběrem prioritních lokalit, tj. kontejnerové
stání Karlická, U nádraží, Táborská, Topolská
(TS), 2) s cenovou nabídkou Romany Hubkové,
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z radnice
IČ 61455067 na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro realizaci
stavby vybraných lokalit; doporučuje vybrat
jako pátou lokalitu, která bude rozpracována do
projektové dokumentace, lokalitu a) Kladenská
(uprostřed ulice), b) U pošty (nutný posun stávajícího stání).
• Nákup vozidel na elektropohon a vozidel
hybridních s dotační podporou
Rada města Černošice souhlasí 1) s podáním žádosti o podporu v rámci dotační výzvy
21/2017 SFŽP či následující s možnou dotační
podporou cca 250 - 600 tis. Kč dle kategorie
vozidla se záměrem nákupu nového vozidla pro
technické služby na elektropohon (užitkové vozidlo/multikára) v roce 2019, 2)  s podáním žádosti o podporu v rámci dotační výzvy 21/2017
SFŽP s možnou dotační podporou 50 tis. Kč se
záměrem nákupu nového hybridního osobního
automobilu pro OTS v roce 2018, 3) s podáním
žádosti o podporu v rámci dotační výzvy 21/2017
SFŽP či následující s možnou podporou cca 50
tis. Kč (dle aktuální výzvy) se záměrem nákupu

nového hybridního osobního automobilu pro odbor Stavební úřad v roce 2019.
• Odstoupení od dotace na regály do
knihovny
Rada města Černošice souhlasí 1) s neuzavřením veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem a odstoupením od dotace na
vybavení nové knihovny regály v rámci projektu
Obecní knihovny - KUL/POK/034905/2018,
Středočeský fond kultury a obnovy památek,
s výší podpory 70 tis. Kč, z důvodu nemožnosti dodržet podmínky dotace (nemožnost realizace akce v roce 2018), 2) s podáním žádosti
o dotaci pro rok 2019, bude-li otevřen adekvátní dotační titul a nebude-li rozhodnuto o podání
jiného projektového záměru do předmětného
fondu.
Odbor informatiky
• Rozvoj informačních technologií města
Černošice - nadlimitní veřejná zakázka
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
nadlimitní veřejné zakázky pod názvem „Rozvoj

informačních technologií města Černošice“, 2) 	
výzvu a zadávací dokumentaci uvedené zakázce
• Výpověď Smlouvy o provozu profilu zadavatele (CES 99/2016)
Rada města Černošice souhlasí s výpovědí Smlouvy o provozu profilu zadavatele (CES
99/2016) firmě QCM, s.r.o., IČ: 26262525.
• Rozšíření a upgrade vyvolávacího zařízení
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy CES 473/2018 mezi městem Černošice a Kadlec - elektronika, s.r.o., IČ: 25518402,
jejímž předmětem je rozšíření a upgrade vyvolávacího zařízení, a to za celkovou cenu 46.220
Kč bez DPH (55.926,20 Kč s DPH).
Dodatečně zařazené body
• Jmenování do funkce vedoucí odboru
vnitřních věcí pana Ondřeje Gerstendörfera
s účinností od 1. 9. 2018.
Rada města Černošice souhlasí se jmenováním do funkce vedoucím odboru vnitřních
věcí s účinností od 1. 9. 2018 pana Ondřeje
Gerstendörfera.

Ze 131. jednání Rady města Černošice (10. 9. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Revize směrnice o zadávání veřejných
zakázek
Rada města Černošice schvaluje revizi směrnice o veřejných zakázkách.
• Likvidace odvodněného biologického
kalu z ČOV Černošice - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na likvidaci kalů z ČOV;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti PURUM, s.r.o., IČ: 624 14 402, v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci odvodněného biologického kalu z ČOV Černošice
za cenu 990 Kč bez DPH za jednu tunu odpadu
včetně všech souvisejících nákladů; schvaluje
uzavření smlouvy o likvidaci biologického kalu
z ČOV mezi městem Černošice a společností
PURUM, s.r.o. (CES 505/2018).
• Čištění splaškové a dešťové kanalizace výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na čištění splaškové
a dešťové kanalizace; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti AQUACONSULT,
spol. s r.o., IČO: 47536209, v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na čištění splaškové
a dešťové kanalizace za cenu 229.990 Kč bez
DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy na čištění
splaškové a dešťové kanalizace mezi městem
Černošice a společností AQUACONSULT, spol.
s r.o. (CES 515/2018), 2) rozpočtové opatření
č. 40.
• Oprava povrchu komunikace Pod Višňovkou po realizaci odvodnění
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti provedení opravy povrchu
komunikace v ulici Pod Višňovkou po zhotovení
jejího odvodnění a sanaci svahu nad železniční
tratí; rozhoduje o výjimce z počtu předložených
nabídek dle vnitřního předpisu č.5   (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek) a souhlasí s oslovením osvědčeného dodavatele
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pro provedení prací, který městu dodá předmět plnění za výhodných cenových podmínek
a v krátké dodací době; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti Šlehofer Stavební, s. r.
o., IČ.: 27146324 na realizaci zpevnění povrchu komunikace Pod Višňovkou za celkovou
cenu 194.175 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smlouvy (CES 514/2018) mezi městem Černošice a společností Šlehofer Stavební, s. r. o.. na
zhotovení díla.
• Rekonstrukce komunikace Zdeňka Škvora - zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Rada města Černošice ruší schválené výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na výběr
zhotovitele týkající se rekonstrukce komunikace
Zdeňka Škvora a výstavby nového chodníku
v ulici Říční a v ulici Táborská dle usnesení Rady
města č. R/128/2/2018 ze dne 23. 7. 2018;
souhlasí s realizací veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele týkající se rekonstrukce komunikace Zdeňka Škvora; schvaluje
výzvu vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo (CES č. 407/2018) k zakázce „Rekonstrukce komunikace Zdeňka Škvora“.
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice
- dodatek č 2 ke smlouvě o dílo č. 525/2017
- opěrná zeď a schodiště podél stávajícího
tartanového hřiště a změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o změně stavby, spočívající v provedení
nové opěrné zdi a venkovních schodišť a změn
vyvolaných realizací stavby; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Chládek & Tintěra, a.s., IČ:
62743881 za celkovou částku 649.922,94 Kč
bez DPH, 786.406,75 Kč vč. DPH; schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo CES č
525/2/2017, kterým se mění cena díla; doporučuje zastupitelstvu města ke schválení RO.
• Opravy vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici - zahájení zadávacího řízení

Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na opravy vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici; souhlasí
se zahájením zadávacího řízení v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici;
schvaluje 1) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku vč. návrhu smlouvy o dílo, 2) RO
č. 45.
• Úpravy systémů pro odvod dešťové vody
vedoucí ke zmírnění následků přívalových
dešťů - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí provedení nutných úprav odvodňovacích systémů
v některých částech města vedoucí ke zmírnění
následků přívalových dešťů; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního
předpisu č.5   (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) a souhlasí s oslovením osvědčeného dodavatele pro provedení prací, který
městu dodá předmět plnění za výhodných cenových podmínek a v krátké dodací době; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Rudolf Kříž, IČ:
12377252 na provedení úprav systémů pro odvod dešťové vody za celkovou cenu 292.162 Kč
bez DPH; schvaluje 1) smlouvu o dílo č. CES
513/2018 mezi městem Černošice a Rudolfem
Křížem na provedení opatření, 2) rozpočtové
opatření č. 44.
• Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 3 v Poštovní č.p. xxx (žadatelka
J.S.)
Rada města Černošice souhlasí 1) s prodloužením nájmu bytu v Poštovní ul. o jeden rok, tj.
do 30. 9. 2019, 2) s uzavřením dodatku č. 6
k nájemní smlouvě (CES 437/2012/6) s paní J.
S., kterým se prodlužuje nájem bytu do 30. 9.
2019.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ul. Dr. Janského
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení seriálu Tři poldové
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a nemluvně dne 19. 9. 2018 v ul. Dr. Janského
dle žádosti ze dne 28. 8. 2018 pod podmínkou
obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Boženy Němcové
a Hradecká
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení spotu „Albert“
dva dny v září 2018 v ulicích Boženy Němcové
a Hradecká dle žádosti ze dne 3. 9. 2018 pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného
prostranství a pronájmu Sportparku Berounka.
• Žádost o pronájem hřiště v Husově ulici
pro pořádání drakiády
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným užíváním veřejného prostranství -   hřiště
v Husově ulici - pro konání drakiády dne 14. 10.
2018.
• Záměr pronájmu pozemků parc. č. 459
jehož součástí je stavba s č.p. 118, parc.č.
461/1 a parc.č. 461/2 jehož součástí je
stavba bez č.p., garáž, Vrážská ulice
Rada města Černošice schvaluje záměr pronájmu pozemků   parc. č. 459 o výměře 221
m2  jehož součástí je stavba s č. p. 118, parc.č.
461/1 o výměře  1670 m2 a parc.č. 461/2 o výměře 45 m2 jehož součástí je stavba bez č.p.,
garáž, všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice ve Vrážské ulici.
Finanční odbor
• Smlouva o termínovaném vkladu - KB,
a. s. - CES 511/2018 a informace o úročení
běžného účtu ČS, a. s.

Názory zastupitelů
Svobodný přístup k informacím,
k jakým informacím?
Budoucí řešení železniční tratě v Černošicích
je závažné téma. Proto považuji za důležité, aby
občané nedostávali informace, které by mohly
být nějakým způsobem zavádějící. Jednou takovou může být tendenční obrázek možné vizualizace protihlukových stěn u železniční trati, který
je na webových stránkách města. Na tento mě
upozornil jeden z našich spoluobčanů a požádal
mě, zda by bylo možné toto nějak napravit.
S názorem žadatele se plně ztotožňuji. Jedná se o psychologicky silně negativně působící
ztvárnění, které podporuje názor (prezentovaný
vedením města), že takové opatření by esteticky
znehodnotilo okolí železniční trati. Kromě výšky

Co mě přivedlo do komunální
politiky a co mě tam drží
Před více než osmi lety mě do komunální politiky přivedl hodně nepodařený návrh změny
územního plánu lokality pod školou připravovaný zastupiteli Jiroutem a Strejčkem (např. IL
03/09). Představa, že místo sportovního zázemí školy budou bytovky, byla poslední kapkou.
Pak následovaly volby a v průběhu posledních
osmi let stovky hodin strávených v radě města
a na zastupitelstvu. Pod školou nakonec vyrostlo
nejen sportovní zázemí školy, ale zůstává i část
volné zelené plochy. Těch podařených věcí za

Rada města Černošice schvaluje uzavření smlouvy o termínovaném účtu s indexovou
sazbou s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě
33, Praha 1, IČO 45317054 (CES 511/2018);
bere se souhlasem na vědomí jednostranný
krok ČS, a. s. - nastavení úročení investičního
účtu města (61241-388063349/0800) 0,35 %
p. a.
• Rozpočtové opatření č. 43
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 43.
Odbor vedení města
• Žádost o bezplatné využití městského
prostranství
Rada města Černošice souhlasí s bezplatným
využitím prostoru skate parku v Mokropsech,
dne 22. 9. 2018, v době mezi 15. až 21. hod.
• Program 32. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program
32. zasedání zastupitelstva města.
Odbor informatiky
• Poskytování služeb elektronické pečetění
a časová razítka
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka (CES 512/2018) mezi
městem Černošice a společností Gordic spol.
s.r.o., IČ: 47903783, jejíž obsahem je licence
a zprovoznění služby za celkovou cenu 39.400
Kč bez DPH, udržovací poplatek licence ve výši
5.000 Kč bez DPH/rok a dále ceník s cenami

za kus dle množství odebraných pečetí a časových razítek.
Dodatečně zařazené body
• Odkoupení žulové dlažby k realizaci vjezdů na pozemky v místech plánovaného
chodníku ve Vrážské ul.
Rada města Černošice souhlasí s odkoupením 15 tun žulové dlažby z rekonstruované
silnice II/115 na vydláždění 55 m2 plochy vjezdů v místech budoucího chodníku ve Vrážské
ul. od společnosti HES Stavební, s. r. o., IČ.:
28143213 za cenu 2.500 Kč/t, což je celkem
37.500 Kč bez DPH.
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 25. 6. 2018 a návrh úpravy ulice
Červánková
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 25.
6. 2018 a návrh úpravy ulice Červánková.
• Koncert Hudby hradní stráže a policie ČR
v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí, že město Černošice bude spolupořádat 14. 10. v Hale Věry Čáslavské koncert
k příležitosti stého výročí založení Československa.
• Nůžkové stany
Rada města Černošice souhlasí s nákupem tří
profesionálních nůžkových stanů řady Big Extreme od firmy Partystan.cz s.r.o., IČ 25950525
za 76.022 Kč včetně DPH; schvaluje Kupní
smlouvu č. 516/2018  mezi městem Černošice
a firmou Partystan.cz s.r.o.

žadatel akcentoval i výrazně modrou barvu. Netřeba zdůrazňovat, že v případě protihlukových
stěn bojuje estetika s dopadem na lidské zdraví,
ale to je v daném případě vedlejší.
Na tuto skutečnost jsem upozornila vedení
města. Od pana starosty se mi na to dostalo
informace, že se jedná o fotomontáž z konference, která sice není přesná, ale je to ilustrace
toho, proč vedení města s protihlukovými stěnami nesouhlasí.
Podle mého názoru jde spíše o účelové
a v mnoha ohledech nepravdivé ztvárnění. Na
konferencích se prezentuje mnohé. Navíc čas
postoupil a současná realizace protihlukových
stěn je i z estetického hlediska často řešena
mnohem lépe. Dovolila bych si přirovnání relativně tichého hybridního vozidla s hlučným a páchnoucím trabantem, který by v naší obci jistě hlučel a byl by pro mnohé nepřijatelný. Přes moji
intervenci visí obrázek na stránkách města dál.

V e-mailové komunikaci mi pan starosta svěřil důvěru k napsání stížnosti na provozovatele
železniční dopravy, neboť v létě byla velmi nespolehlivá. Město si dle informací pana starosty
opakovaně stěžuje, naposledy v květnu. V odpovědi ROPID bylo uvedeno, že poskytovatel
zlepší zažitou praxi. Doposud se tak, žel, nestalo. V čase výluk, konkrétně v sobotu 25. srpna
2018 byl ranní spoj zpožděn o 1 hodinu 31 minut! Na jednání budu za město Černošice požadovat mj., aby v případě zpoždění delšího než
30 minut byla nasazena náhradní autobusová
doprava. Za zmínku stojí také to, že dle současné smlouvy není poskytovatel přepravy za zpoždění či vypuštění spojů nijak sankcionován. I to
by se mělo v nové smlouvě, která bude platná
od ledna 2019, dle mého názoru, změnit.

osm let bylo určitě více, a to díky práci radních
a zastupitelů napříč koalicí a opozicí. Ty nepovedené by se taky našly, ale kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Zvažoval jsem, zda se pouštět do dalšího volebního kola. Nakonec jsem se rozhodl, že
ano - od rozdělané práce se nemá utíkat. Podpořil jsem tento rok Věci černošické, byť jsem
v minulých dvou volbách vedl jinou kandidátku.
S radními za Věci černošické jsem spolupracoval v radě dlouho a i přes mou počáteční obavu,
že aktivismus převáží, jsem měl možnost vidět
poctivou snahu hájit zájmy města, byť jsme se
samozřejmě ne vždy a ve všem shodli. Věřím,
že není čas na radikální změny, ale na postupné

dokončení započatých projektů, splacení dluhů
a snížení daně z nemovitostí, na trpělivé, ale důrazné jednání se SŽDC o rekonstrukci trati a na
důkladné a dlouhodobé přípravy úprav centra
v Černošicích včetně nově koupené vilky u nádraží, zázemí ZUŠ (bylo by pěkné, kdyby měla
pořádný sál) a mokropeského statku. A třeba
někdy dojde i na můj plán lesní klouzačky z lesíka přímo k mokropeské škole, jak jsme o tom
už jako malí snili.
Pojďte volit. Kdo nevolí, nechává to na
ostatních.

Jana Zelinková,
zastupitelka ANO

Šimon Hradilek, radní a zastupitel
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Názory zastupitelů
Všechno, co jste kdy
(ne)chtěli vědět o práci
zastupitele a radního
Když jsem v roce 2005 sbírala podpisy pod otevřený dopis adresovaný tehdejšímu vedení města,
ve kterém jsme žádali řešení nedostatku míst ve
školkách, netušila jsem, že tím začíná má cesta
do komunální politiky. Ambice stát se komunálním
politikem jsem totiž nikdy neměla. Jenže ono toho
bylo více než jen nedostatek míst ve školkách, za
co bylo třeba se brát, a tak jsem se na čtyři roky
stala opoziční členkou zastupitelstva, společně
s Filipem Kořínkem, Danielou Göttelovou a Tomášem Hlaváčkem. Moje zkušenost v zastupitelstvu
byla frustrující: arogantní přístup některých členů
vedení města, obstrukce při získávání informací,
odmítání kritických článků do Informačního listu,
ignorace občanů a jejich problémů, která se například projevovala tím, že byl jejich bod na programu zařazen až na konec jednání, přestože na
projednání příslušného bodu přišly desítky lidí. Že
čekání nakonec většina vzdala, bylo evidentně cílem, zvláště u nepříjemných témat. Dotazy v bodu
„různé“ směli občané pokládat až  po skončení
schůze.
Když Věci černošické ve volbách v roce 2010  
získaly většinu, stala jsem se z opoziční zastupitelky koaliční, a navíc ještě radní, a to po dvě
volební období.  Naším cílem bylo zlepšit vnímání
radnice, obnovit důvěru ve vedení města, zavést
transparentní hospodaření, zveřejňovat co možná nejvíce informací (projekty, veřejné zakázky,
smlouvy, rozpočet atd.) a nastavit férová pravidla
pro přispívání do IL. Dnes mají přiměřený prostor
v IL i občané Černošic. Naší snahou bylo splatit
konečně Černošicím dluh a dostavět infrastrukturu, zrekonstruovat ulice, zvelebit školská zařízení,
postavit radnici a vůbec investovat do veřejného
prostoru. Něco šlo hladce, něco ztuha. Práce to
byla a je náročná, ale se spolehlivými a slušnými

Jak praví klasik, takhle se prostě
kriket nehraje
V minulém čísle IL Karel Müller objasnil jeho důvody pro kandidování do zastupitelstva za Věci černošické (VČ), přičemž vyjádřil přání, aby principy
férové politiky ovládaly veřejné dění v našem městě. S takovým názorem naprosto souhlasíme.
V tom stejném článku se však nezapomněl zmínit o fungování černošické ODS do roku 2010.
S tím nehodláme nijak polemizovat. Co nás
však zaráží je načasování. Proč ta potřeba vyjádřit se veřejně k minulosti černošické ODS přišla právě měsíc před volbami? Pevně věříme, že
záměrem nebyla předvolební účelovost, ale jen
zbrklost, unáhlenost a možná i přílišná oddanost.
V zájmu avizované férovosti a v intencích uvažování pana zastupitele by laskavý čtenář uvítal
podobné úvahy před osmi lety, kdy vedení města
převzaly VČ.
Abychom tedy definitivně rozptýlili vyřčené
obavy, chtěli bychom veřejně deklarovat, že i my
ctíme výše zmíněné přání, „aby principy férové
politiky ovládaly veřejné dění v našem městě“.
Zároveň voliče ujišťujeme, že po osmi letech
od kolapsu tehdejší ODS a po čtyřech letech
absence ODS v zastupitelstvu města neexistu10

lidmi oddanými pro věc, kteří stále dokazují, že
politiku jde dělat poctivě a bez korupce, stojí za
to.
Občas se mě přátelé a známí ptají, jaké to je
být aktivní v komunální politice. Zjišťuji, že nemají
povědomí o rozdílu práce zastupitele a radního
a ani představu o tom, kolik času tato čestná
funkce pro město zabere. Záměrně píši „čestná“,
protože finanční odměna je skutečně jen symbolická. V Černošicích jsou vyjma starosty pouze
neuvolnění zastupitelé a radní. Všichni tuto funkci
vykonávají souběžně se svým regulérním zaměstnáním, tedy ve svém volném čase.
Zastupitelstvo
má 21 členů, schází se obvykle jednou za 6 týdnů na veřejném zasedání, pro které je nutno nastudovat až stovky stran materiálu. Zastupitelstvo
je vlastně takový městský parlament, který si ze
svých členů zvolí radu města, tj. starost(k)u, místostarost(k)u a 5 radních. O honoráři neuvolněných zastupitelů rozhoduje samo zastupitelstvo,
v Černošicích je přitom podle tohoto rozhodnutí
honorář zastupitele 500 Kč hrubého měsíčně, za
práci v komisích a výborech k tomu ještě získávají
odměnu maximálně 500-1300 Kč měsíčně.
Zjednodušeně můžeme zastupitele rozdělit na
koaliční (jejich sdružení a strany mají zastoupení
v radě města) a opoziční (bez zastoupení v radě):
Koaliční zastupitelé:
+ protože mají v zastupitelstvu nadpoloviční počet hlasů, jsou zpravidla úspěšní při prosazování návrhů a schvalování usnesení. Jednotlivé
body programu mohou s předstihem probrat
s příslušným radním, který má informace z první ruky, body a program již zná. Proto také
cítí koaliční zastupitel větší zodpovědnost za
schválená usnesení.
- 	 nesou odpovědnost za kritiku přijatých usnesení, při prosazování zájmů většiny bývají na
jednáních občas vystaveni slovním útokům občanů, kterým se určité rozhodnutí nelíbí.
Opoziční zastupitelé:
+ 	mohou se soustředit na kontrolu a kritiku práce
radnice, přičemž zejména konstruktivní kritika
je žádné propojení mezi tehdejší a současnou
ODS. Od samého počátku byla kandidátka ODS
koncipována s podmínkou, že se na ní nebude
(přímo či nepřímo) podílet nikdo z bývalé ODS.
Kdyby tomu tak bylo, nikdo z nás by kandidátku
ODS nepodpořil.
Jsme pevně přesvědčeni, že v Černošicích je
smysluplné kandidovat za stranu, která nejen na
komunální, ale i na celostátní úrovni čelí právě
tomu, čeho se Karel Müller nejvíce obává.
Všech kandidátů, voličů a občanů si vážíme
a těm nejhorlivějším přejeme více nadhledu a tolerance. A pokud Vám nejsou Černošice lhostejné, přijďte k volbám. Další možnost bude až za
čtyři roky.
ODS Černošice
Připomínání paměti, a zvláště před volbami,
nepovažuji za zbrklost. Žádné (soukromé ani
veřejné) ponaučení se bez toho neobejde.
Spíše bych považoval za lehkovážnost podceňovat rizika, která mohou veřejný zájem
ohrožovat. Děkuji místní ODS, že se přihlásila
k principům férové politiky. Vážím si toho. Ale
když už jsem byl pokárán za svoji údajnou neuváženost, posuďte sami, uvažuji takto.

je pro obec přínosná. Získávají sympatie občanů, kteří se cítí negativně dotčeni některým
z obecních projektů.
- protože mají v zastupitelstvu menšinu, hůře
prosazují svůj program. I tak ale mají jimi navržená usnesení šanci na úspěch, když o nich
přesvědčí nadpoloviční většinu zastupitelstva.
Rada
má 7 členů, kteří se scházejí pravidelně jednou
za 14 dní, otázkami řízení města se ale zabývají
denně. Jednání rady jsou neveřejná, zveřejňují se
ovšem kompletní zápisy. Na každou schůzi, která
trvá průměrně 4-5 hodin, je třeba nastudovat desítky stran zápisu a projít stovky příloh. Honorář
radního v Černošicích je 2300 Kč hrubého měsíčně (podle nařízení vlády by to mohlo být přitom
až 7 380 Kč). Pro úplnost dodávám, že i o výši
honoráře pro místostarostu rozhoduje zastupitelstvo, u uvolněného starosty je odměna stanovena
fixně přímo nařízením vlády.
+ 	radní mají velký vliv na řízení obce, i když každý
jen jednou sedminou hlasů
- denně je třeba pročítat nespočet mailů a reagovat na ně, diskutovat projekty a strategická
rozhodnutí, účastnit se schůzek souvisejících
s prací radního, vést komise a výbory. Radní
má velkou zodpovědnost a musí si být vědom
toho, že každé sebelepší rozhodnutí bude mít
kromě příznivců i své odpůrce a že se může
stát terčem jejich zloby.
Všem budoucím zastupitelům a radním přeji
poctivou motivaci pro práci, smysl pro fair play
a úspěšná rozhodování. Spoluobčanům zachování všeho dobrého, co se v politické kultuře
a s ohledem na transparentní hospodaření za
poslední dvě volební období podařilo prosadit
a také politiky, se kterými budou spokojení a kteří
budou plnit své volební sliby. Využijte proto svého
práva a přijďte volit!
Lenka Kalousková,
členka rady města
Věci černošické

Mezi principy férové politiky řadím také zdrženlivost zastupitelů při projednávání a hlasování o věcech, které se týkají jejich osobních
zájmů. Pevně proto doufám, že se principy férové politiky bude řídit i případně zvolený momentální lídr ODS, vlastník místní betonárky,
která je přes dvacet let nepovolenou stavbou,
stavební úřad vede řízení o jejím odstranění
a živnostenský úřad jí před čtvrt rokem pozastavil oprávnění k výrobní činnosti.
Vážím si ochoty všech občanů účastnit se
správy věcí veřejných, důvěřuji však pouze
těm, jejichž veřejné angažmá není stiženo
bytostným střetem zájmů. Je obtížné hrát
podle principů férové politiky, pokud je vaše
schopnost prosazovat veřejný zájem podlomena významným soukromým ekonomickým
zájmem. V minulosti měla mnohá rozhodnutí
rady i zastupitelstva na provoz i existenci betonárky bezprostřední dopad a ne jinak tomu
bude i v budoucnu.
Pokud chce i místní ODS pomoci v boji proti
nebezpečí babišovského arci střetu zájmů,
měla by začít sama u sebe.
Karel Müller, zastupitel za Věci černošické
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Ad: O vy lípy… po Černošicku

Příspěvky občanů
Do říjnového vydání Informačního listu přišlo celkem 10 příspěvků do rubriky Z vašich názorů. Všemi se zabývala redakční rada, a to zejména z důvodu posouzení souladu obsahu příspěvků s Pravidly pro vydávání IL.
Obsah části z nich souvisí s nadcházejícími volbami do místního zastupitelstva. Jde o příspěvky jak pochvalné, tak kritické, a to jak vůči současnému vedení města, tak i dvěma dalším politickým stranám, které v letošních
komunálních volbách kandidují. Tyto příspěvky obsahují osobní sympatie/
antipatie vůči několika představitelům různých polických stran a sdružení,
některé také nepodložená tvrzení a spekulace nebo se zabývají problematikou, která již byla opakovaně řešena, aniž by obsahovaly nové a podložené skutečnosti. Takové příspěvky nejsou v souladu čl. 4 Pravidel pro
vydávání IL (schválena jednomyslně zastupitelstvem v květnu 2016).
Z uvedených důvodů proto není část příspěvků občanů v IL říjen
uveřejněna.
Pokud budou příspěvky uvedeny ze strany autorů do souladu s Pravidly
pro vydávání IL, budou následně zveřejněny na webu města v záložce Informační list.
Za redakční radu Petr Křenek, Petra Stejskalová a Michal Slezák
Za redakci Dana Jakešová, editorka

Negativní účinky hluku na
zdraví - vlaky budou vadit více
Hluk z nákladních vlaků projíždějících přes Černošice převyšuje zákonné hlukové limity. To
znamená, že hluk je vyšší než maximum, které
bylo zákonodárci České republiky přijato jako
společný konsenzus, který je na hranici toho,
co je považováno za zdraví neohrožující, a který nesmí být překračován. V Černošicích toto
zákonné maximum překračováno je a hlukové
zatížení se s narůstající intenzitou dopravy bude
zvyšovat i v dalších letech, zejména v nočních
hodinách. Hluk bude častější, postihne více
lidí. To je s Černošicemi jako jinak hezkou rezidenční oblastí umístěnou v krásné krajině ve
velkém rozporu.
Státní zdravotní ústav ve své zprávě Zdravotní
účinky hluku uvádí, že hluk již v úrovni 65-70 dB
(v Černošicích překračováno) poškozuje zdraví
a způsobuje potíže jako nevyspalost, rozladěnost a špatnou náladu, zažívací potíže, obtížné
usínání, probouzení se v noci nebo příliš brzy
ráno a zkrácení spánkového času, zvýšenou
pohyblivost ve spánku, změny v srdečním tepu,
tlaku a další. Zákeřnost dlouhodobého působení hluku spočívá v tom, že uvedené potíže
můžeme chybně připisovat jiným faktorům, aniž
bychom si uvědomovali, že jsou vyvolány hlukem. Negativní účinky hluku na zdraví oficiálně
potvrzuje i Krajská hygienická stanice ve svém
rozhodnutí č.j. KHSSC 52020/2016. Vlivy

Vše je o lidech
26. červenec – den jako každý jiný. Naplánováno jsem měla setkání s kamarádkou Líbou Fialovou v 7.30 před cukrárnou. Chtěla jsem jí předat
podklady pro vyúčtování v naší organizaci Český
Červený Kříž.
Při přechodu z chodníku na silnici u realitní
agentury GAUDÍ jsem i díky brýlím proti slunci
neodhadla výšku asfaltové vrstvy silnice a násle-

V zářijových IL byl zveřejněn článek O vy lípy … po Černošicku.
V dnešní politicky korektní absenci jakéhokoliv národovectví mě
potěšil jak obsah, tak „Smetanovský“ název. Při čtení o osudech
význačných stromů v naší obci
jsem si vzpomněl i na onu lípu
klenoucí se na Vráži nad památníkem fašismu.
Jistě nejsem jediný, koho trápí
otázka: Kde je ona lípa dnes a jak
se jí daří? Prosím tímto ty, kdo to
vědí, o odpověď. Ve zmiňovaném
článku o ní bohužel není zmínka.

FOTO: archiv IL

Josef Hausmann
Pozn. Tento příspěvek byl redakčně krácen. Vynechány byly osobní
útoky na osoby z tehdejšího vedení města a zástupce IBS Rokal.

-- Lípa je přesazená a roste jen o pár
desítek metrů dál, než původně. --

hluku na spánek jsou patrné zejména u dětí,
u kterých nekvalitní spánek nemusí znamenat
jen občasnou rozmrzelost, nepozornost ve
škole nebo špatnou náladu, ale v dlouhodobém horizontu se může nastřádat a mít vliv na
jejich duševní a fyzický vývoj.
Plánuje se rekonstrukce trati, bohužel je to
ale stále odkládaný plán. Podle původního harmonogramu měla trať již být hotová. Na termín
zahájení rekonstrukce se však nelze spolehnout, není ještě ani vypracovaný finální projekt,
nejsou vydána příslušná úřední rozhodnutí,
dokončení slíbené rekonstrukce je s odklady
odhadováno až v horizontu ca 8-10 let, pokud
vše dobře půjde (budou peníze, politická vůle,
nebudou protestovat zájmové skupiny, budou
včas vydána úřední rozhodnutí, atd.).
Zrekonstruovaná trať problém hluku bohužel
ale stejně nevyřeší. Nová trať je totiž připravována na limity pro tzv. starou hlukovou zátěž, to je
prakticky znovu hlučná trať (studie EIA, strana
108 a 219). Naše trať byla zanesena do politiky
územního rozvoje jako součást III. mezinárodního tranzitního železničního koridoru, k tomu
je cíl převést 30 % současných výkonů silniční
nákladní dopravy na železnici, k tomu existuje
projekce prudkého zvýšení počtu nákladních
vlaků o 58 nákladních vlaků denně po dokončení nové elektrifikované trati z Plzně přes Domažlice do Německa. Vlaků bude jezdit podstatně
více, budou jezdit rychleji, budou jezdit vlaky
s větším průjezdním profilem a těžší. To zname-

ná, že trať zřejmě ve výsledku bude hlučnější.  
Pokud se tak nestane, dá se očekávat, že hodnota vil v jedné z nekrásnějších černošických
lokalit bude klesat a domy nebudou tak vzorně
upravené jako nyní. Problém hluku uspokojivě
neřeší ani snaha prosadit použití kompozitních
brzdových špalků (zahraniční dopravce k jejich
použití donutit nelze, proti jejich plošnému nasazení je i samotné Ministerstvo dopravy a velmi silné sdružení dopravců ŽESNAD).
Pokud se má v Černošicích postavit nový
most a nová trať, které nebudou podobně hlučné jako ty současné (resp. v blízkosti limitů pro
starou hlukovou zátěž) a nebudou do budoucna
zárodkem nového problému, pokud se zde má
postavit tichá a moderní železnice odpovídající standardu západní Evropy, musí se občané
ozvat. Jak je vidět, ono samo se to nezařídí. Je
nutné se ozvat už nyní, v době, kdy se projekt
nové trati a mostu připravuje, a to organizovaně
jako velká skupina obyvatel. Později už může
být pozdě, na stížnosti jednotlivců nikdo moc
neslyší.
Pojďme zlepšit Černošice, ve kterých žijeme,
pro sebe, pro sousedy i pro svoje děti. Více
informací najdete zde http://hluk-cernosice.
wz.cz.

doval skok plavmo, který jsem brzdila od brady
až po čelo. Jsem asi první, která testovala kvalitu nové silnice. Než jsem si uvědomila, co se
děje, již mě zvedali dva romští hoši od asfaltové
mašiny, kterou právě startovali. Převedli mě na
druhou stranu, kde mi kolem jdoucí paní zavolala záchranku a setrvala se mnou až do jejího příjezdu. To již došla i kamarádka, dlouholetá zdravotnice, která mě upravila do přijatelného stavu,

takže do nemocnice jsem přijela jen oteklá.
Děkuji touto cestou romským spoluobčanům,
paní, která se mnou zůstala až do konce a pochopitelně Líbě za její první pomoc.  Vám všem
pak přeji, pokud vás někdy postihne nehoda,
abyste měli takové štěstí na spoluobčany jako
já. Mé číslo je 604 908 236. Pokud se mi paní
ozve, ráda se s ní sejdu.

Za sdružení Černošice bez hluku
V. Jech

Václava Raková
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Jsme si všichni stavebníci rovni?
Vždy jsme si mysleli, že zákony a vydaná povolení jsou pro všechny platná stejnou mírou. Bohužel, ale to by nesmělo být stavebníkem město.
V našem případě se jedná o stavbu MŠ Husova včetně výstavby nové části komunikace ulice
Husova a naší výstavbu RD přímo naproti této
stavbě v Husově ulici.
Ve stavebním povolení (MŠ Husova) je stanovena podmínka, že pokud dojde k omezení
přístupu a příjezdu na naše pozemky, budeme
stavebníkem minimálně 14 dní předem o tomto omezení informováni včetně konkrétního
časového úseku omezení (podmínka není nikterak omezena, např. pouze na obydlené
nemovitosti).
Při zahájení rekonstrukce dotčené části Husovy ulice jsme obdrželi “Oznámení” od vysoutěžené stavební firmy, která stavbu MŠ Husova
včetně komunikace realizuje. Zde nám bylo
oznámeno, že dne 11. 6. t.r. bude zahájena
rekonstrukce ulice Husova s uvedenou předpokládnanou dobou realizace, která byla rozdělena na 2 etapy.
Rádi bychom zdůraznili, že rozhodnutí o přechodné uzavírce komunikace nám nikdo nepředložil, a tudíž jsme věřili průběžně podávaným
informacím (převážně ústně) od kompetentních
osob města, které nás celou dobu ujišťovaly, že
na naši stavbu se vždy dostaneme – z jedné či
druhé strany (také etapy rekonstrukce komunikace tomu odpovídaly, byly rozděleny v polovině
naší stavební parcely).
Výstavba komunikace se však zkomplikovala
a dne 20. 7. jsme od vedoucího odboru investic a správy majetku, Jiřího Jiránka, obdrželi informaci:   „...termín zahájení výkopových prací
v druhé části komunikace se posouvá. Stavba
Vás 14 dnů před zahájením prací bude informovat o přesném termínu.”  
Až do druhé poloviny srpna se nic nedělo, kdy
nás najednou kontaktoval stavební dozor města,
aby si s námi domluvil schůzku. Na schůzce nám
sdělil, že stavební firma potřebuje hned následující den před naším pozemkem stavby provést
uzavírku. Dle informace se mělo jednat pouze
o 2 dny a my jsme vyšli vstříc a nasmlouvané

práce tomu přizpůsobili a tyto 2 dny takto narychlo odsouhlasili. Nic víc domluveno nebylo!
Následující den jsme se ale nestačili divit! Téhož dne jsme z odboru investic a správy majetku
obdrželi e-mail se sdělením, že byla zahájena 2.
etapa výstavby komunikace a „informační povinnost“ města vůči nám byla splněna červnovým
oznámením, které nám do schránek vhodila
stavební firma. Vzhledem k tomu, že 1. etapa
výstavby komunikace nebyla stále dokončena,
tak nám ze dne na den byla uzavřená probíhající
stavba a vše absolutně postrádalo plnění podmínky stavebního povolení! Nikoho nezajímalo, že máme nárok po dobu min. 14 dní v naší
stavbě bez jakýchkoliv omezení pokračovat,
a tak jsme si téměř veškeré nasmlouvané práce a závozy museli přesunout o měsíc později!
Veškerá e-mailová korespondence, která v této
záležitosti proběhla, byla zasílaná v kopiích jak
starostovi, tak místostarostovi tohoto města.
Řádné odpovědi či vysvětlení se kompetentní
osoby vyhýbají. (Jak vyvrátit e-maily, které proběhly po červnovém oznámení a doložit splnění
podmínky stavebního povolení?)
manželé Kučerovi

Vyjádření za město:
- Podmínka stavebního povolení o informování vlastníků nemovitostí v případě omezení přístupu a příjezdu na jejich pozemky
BYLA SPLNĚNA.
- Vlastníci nemovitostí byli informováni
o úplné uzavírce komunikace dopisem ze
dne 6. 6. 2018, ve kterém bylo uvedeno, že
stavba bude rozdělena na 2 etapy. První od
11. 6. do 15. 9. a druhá od 15. 8. do 31. 10.
První část komunikace byla otevřena 15. 9.
Souhlasíme s tím, že informace vlastníkům
nebyla dána na vědomí 14 dní předem, ale
pouze 5. K faktickému zamezení příjezdu
na nezastavěné pozemky však došlo až 11.
9. TERMÍN UZAVÍRKY BYL SPLNĚN.
- Rozhodnutí o uzavírce silniční správní
úřad vydává podle zákona tzv. opatřením
obecné povahy, neposílá ho jednotlivým
vlastníkům.

Rozhlas do kapsy nebo noční můra?
Mám připomínku k zasílání SMS zpráv formou „Rozhlasu do kapsy“.
Nemám samozřejmě nic proti  zprávám např. o přerušení dodávky el.
proudu, uzavírkách, výlukách, kulturních akcích apod., které občané
dostávají do svých mobilních telefonů. Ale prosím, ať tyto zprávy chodí
v obvyklém denním čase a ne v noci, platí přece tzv. noční klid. Nedávno,
8. 9. 2018, nám přišly 2 SMS zprávy uprostřed noci a to nebylo zdaleka
poprvé. Nejdříve přišla v 1,45 hod. zpráva na jeden mob.tel., tatáž zpráva přišla   ve 2,45 hod. na druhý mob.tel. Samozřejmě nás obě zprávy
vzbudily.
Prosím o nastavení odesílání SMS zpráv tak, aby chodily v denním čase.
Opravdu nepotřebuji vědět uprostřed noci, jak promítá letní kino na Mokropeské pláži! Děkuji.
Jana Dereová

I přesto byli vlastníci navíc a přímo informováni městem, jak samozřejmě považujeme
za správné a potřebné. K PORUŠENÍ ZÁKONA NEDOŠLO.
- 22. 8. byli vlastníci informováni o předpokladu dalšího postupu prací s termíny jejich provádění (v rámci již dříve oznámené
druhé etapy výstavby). K omezení příjezdu
na pozemek s rozestavěným domem došlo 11. 9. 2018. Nad rámec informace ze
dne 6. 6. byli tedy vlastníci znovu informováni o chystaném omezení. K OMEZENÍ
PŘÍJEZDU NEDOŠLO ZE DNE NA DEN.
K OMEZENÍ PŘÍSTUPU NEDOŠLO NIKDY.
- Na všech omezeních se stavbyvedoucí
a technický dozor města předem s vlastníky nemovitostí domlouvali. Podle jejich
požadavků byl postup prací upravován.
K omezení příjezdu k pozemku s rozestavěným domem došlo od června do září
celkem 5 pracovních dnů kvůli technologickým postupům při výstavbě komunikace (kopání drenáže před pozemky, betonování obrubníků apod.)
- Přístup k domu, kde autoři textu bydlí,
byl zajišťován prakticky zcela bez omezení (příjezd i příchod), jistá nutná (ale včas
oznámená) omezení se týkala jen sousedního pozemku, kde staví další dům. Postavit novou silnici bez omezení sousedních
pozemků je nemožné, nicméně stavební
firma a město celou dobu dělají maximum,
aby byla omezení minimální.
- Stavební povolení na stavbu MŠ Husova
vč. komunikace bylo městu vydáno dne
24. 3. 2017, vlastníci sousedních pozemků
podali 37 námitek proti stavbě mateřské
školy, které přípravu prodloužily a samotnou výstavbu zkomplikovaly nařízenými
omezujícími podmínkami. Stavební povolení na soukromý RD na jednom z přilehlých
pozemků bylo vydáno 28. 8. 2017. Město
nepodalo proti stavbě ani jednu námitku.
Jsme si všichni stavebníci rovni?
Jiří Jiránek, vedoucí
odboru investic a správy majetku

Vyjádření města:
Současné technické řešení námi používaného systému pro rozesílání sms má jistá specifika, kterými jsou na jednu stranu cenově velmi
přijatelný provoz (vlastní řešení), na druhou stranu omezení, kterým
je delší čas pro odeslání celé informační kampaně skrze standardní brány operátora. Při současném stavu, kdy je registrováno přes
1500 telefonních čísel, a v počtu sms kampaní by řešení, které je
přímo uzpůsobeno pro hromadné zasílání sms zpráv, v ročním nákladu stálo cca 280.000 Kč bez DPH (oproti současným 54.000
Kč bez DPH). Samozřejmě by se nemělo stávat, aby sms, které nejsou „krizové“, byly doručovány v takto pozdních (brzkých ranních)
hodinách. Za to se omlouváme a prověříme další možná technická
opatření a zároveň se zaměříme i na opatření organizační.
Martin Šebek, vedoucí odboru informatiky
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Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
• v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Veškeré informace k volbám do zastupitelstva obce Vám poskytne:
• Lenka Jochová, tel. 725 385 625, email: lenka.jochova@mestocernosice.cz
• Bohumila Budková, tel. 602 415 771, email: bohumila.budkova@mestocernosice.cz
Sídla volebních okrsků v Černošicích:
• volební okrsek č. 1
Komunitní centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice (NOVÉ!)
• volební okrsek č. 2 	
Základní umělecká škola Černošice, Střední 403, Černošice
• volební okrsek č. 3 	
Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
• volební okrsek č. 4 	
Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805, Černošice
• volební okrsek č. 5 	
Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
Mapa města Černošic - kdo kde volí
https://www.gobec.cz/cernosice/#15/1594822.67/6438752.95/GYQwjA3GBMCcJTgIwgORKoA
Volební okrsek bude zároveň uveden i na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny do 2. 10. 2018.
Upozorňujeme, že pro volby do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Výsledky voleb do zastupitelstva města Černošice najdete na úřední desce dne 6. 10. 2018 po sečtení výsledků a na stránkách https://www.czso.
cz/csu/czso/volby-2018.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno
po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat Městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Budou k Vám
vysláni dva členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky
můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo se domluvit telefonicky na tel. č. 221 982 530, 607 015 369.
Lenka Jochová, referentka krizového řízení a kontroly
cernosice 184x127 cb2_Sestava 1 12. 8. 2018 18:41 Stránka 1

PRIORITY TOP 09 ČERNOŠICE
 Zrychlení výstavby dešťové kanalizace a větší důraz na
zadržování vody v krajině
 Řešení dopravní situace v okolí školských zařízení
 Zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na silnicích a cyklostezkách budováním přechodů, chodníků a pásů pro chodce
 Využití participačního rozpočtu k většímu zapojení obyvatel
do rozhodování o rozvoji města
 Rozmnožení veřejné zeleně ve městě a zajištění její profesionální údržby
Plný text volebního programu
a kompletní kandidátku TOP 09 Černošice najdete na
www.top09.cz/cernosice

ZKUŠENOSTI ROZHODUJÍ
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Tři části – jedno město
www.trojlistek.org
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Snížíme daň z nemovitých věcí o 60%

Snížíme místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí na původní úroveň platnou do roku 2012 („z pětky na dvojku“). Deklarovaným záměrem zvýšení
koeficientu v roce 2011 bylo získat finanční prostředky na rekonstrukci komunikací formou tzv. „velkého třesku“. Důvody pro maximální výši této daně již
dávno pominuly, k vrácení na původní výši však nebyla politická vůle. Snížíme daňovou zátěž nejen občanům, ale také místním drobným podnikatelům.

Rekonstrukce železniční trati

Definitivně odmítneme jakékoliv pokusy posílit dálkovou a nákladní dopravu budováním koridoru v údolí řeky Berounky a zasadíme se o úplné přesunutí
dálkové a nákladní dopravy do nového koridoru Praha – Beroun. Naším cílem je přeměna naší železniční trati v moderní příměstskou osobní dopravu poskytující pohodlné spojení s centrem města.

Protipovodňová opatření

V rámci protipovodňových opatření provedeme celkovou revizi břehů Berounky a Švarcavy. Navrhneme protipovodňová opatření s cílem zabránění vniknutí
silného proudění do záplavových oblastí. Najdeme vhodná místa pro vybudování retenčních nádrží na zachytávání vody v krajině.

Záchytné parkoviště

Navrhneme využití části nově získaných pozemků za prodejnou Albert k vybudování provizorního záchytného parkoviště a to do doby, než bude jasný celkový koncept revitalizace centra města. Unáhlená nebo dílčí řešení si už nemůžeme dovolit.

Nové investice

Kvůli růstu úrokových sazeb a z důvodu zvyšujících se finančních nákladů města nepodpoříme některé dříve zvažované investice (např. romantická vyhlídka
/ posezení v ulici Na Skále nad železničním mostem). Uspořené prostředky účelně investujeme do stávající infrastruktury:
rekonstrukce komunikací a výstavba nových komunikací na nezpevněných úsecích (včetně chodníků), dešťová kanalizace a protipovodňová opatření (včetně
revize stávajícího stavu), opěrné zdi, veřejné osvětlení (včetně využití přeložek).

Vážení spoluobčané,
od založení místní organizace ODS uplynuly téměř dva roky. V těchto dvou letech, zejména pak v posledních měsících před komunálními volbami, jsme s nejlepším svědomím udělali vše co bylo v našich silách, aby
černošická ODS byla opět respektovanou a důvěryhodnou součástí černošického politického spektra.
Zbývá poslední věc - přijít k volbám a tím nám pomoci naplnit nejenom naše výše uvedené úsilí, ale především
náš volební program. Za Vámi projevenou důvěru předem děkujeme.
ODS Černošice
ODS-I.L.- inzert10_2018.indd 1
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z města a okolí

Jak se naši předkové potýkali s rozvojem dopravy
již před 90 lety (Černošická kronika)
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva z roku
1928:

„Pan Zdeborský referuje o tomto bodě a doporučuje, aby podle usnesení ob. rady byly
zhotoveny celkem 4 tabulky pro automobilisty
s nápisem: „Auta-15km, výfuky uzavřít, světla-tlumit, pokuta 20-500 Kč.“
Jest to zejména třeba v naší
obci, kde jest tolik zatáček, ba
mělo by se jezditi rychlostí ještě menší. Pan Kohlík poukazuje, že by to bylo přílišné tísnění
provozu automobily a ujišťuje,
že rychlost 15 km nedá se
v praxi provádět, neboť nastala by tím v obci, zejména
u přejezdu dráhy, pravá zácpa
automobily a doporučuje, aby
tabulky nesly nápis: „Autapomalu-zavřít výfuk“, jelikož
dlouhý nápis nedá se při jízdě
přečísti. (...) [pan Zdeborský
poukazuje na to, že obcí se
jezdí] pouze většinou na výle-

jízdě, ale také v tom, že nedovedeme držeti
krok s dnešní dobou – to jest jejím prudkým
tempem. (...)[pan Zdeborský] míní, že má na
mysli v první řadě občanstvo, aby nebylo obtěžováno prachem zvířeným těmi, kdož jedou
ne za povoláním, ale za svou zábavou. (...)
Pan Poláček ml. upozorňuje, že
mnoho motorových vozidel, zaFOTO: archiv K. Ardelta
stavivších před zdejšími hostinci, nesnesitelně obtěžují hosty
zbytečným rámusením, a mělo
by se přísně dbáti takové rámusení zameziti. Pan Kohlík míní,
že p. předsedající vystihl dobře
současnou dobu a naší povinností jest přizpůsobiti se tempu
této doby. Doporučuje znovu
svůj návrh na znění nápisu na
tabulkách.“

ty, nejvíce jenom v neděli a myslí, že jest jedno, jede-li se rychlostí 15 nebo 25 km, tím že
dotyční nic nezmeškají. Považuje pojem „pomalu“ za příliš široký. (...) [pan Březina] míní, že
nemůžeme se stavěti proti přiměřené rychlosti
aut, neboť nebezpečí nespočívá jen v rychlé

Ivan Látal
-- Karel Ardelt fotografoval vůz
před svým domem na Vrážské
ulici. --

V Černošicích žil význačný generál Jaroslav Červinka ml.
Po roce 1948 byl komunistickým režimem k nucenému pobytu v Černošicích vykázán brigádní
generál Jaroslav Červinka mladší, jeden z velitelů Československých legií v Rusku a pozdější
vysoký prvorepublikový důstojník. Žil zde v nuceném ústraní se svou manželkou Margaritou,
rozenou Putulovou, s dcerou a vnučkou u Konstantinů, v původní vile Jeřábkových (dnešní čp.
399 v ulici Dr. Janského).
Jaroslav Červinka se narodil 24. června 1889
v Rize, kde byl jeho otec, pozdější generál Ruské armády Jaroslav Červinka starší (*13. 5. 1848
Ostředek u Benešova, 9. 1. 1933 Pardubice)
s posádkou. Jako desetiletý nastoupil do Kadetského sboru v Pskově, pak absolvoval Pavlovské vojenské učiliště a Císařskou vojenskou
Akademii v Moskvě. Postupoval ve vojenských
hodnostech a funkcích a konec válečných událostí 1. světové války ho zastihl v Rusku. Protože
rodina Červinkových se vždy považovala za rodinu českou, požádal plukovník Červinka v dubnu 1917 o zařazení do Československých legií,
kde byl prezentován v hodnosti kapitána. V srpnu 1917 byl ustanoven předsedou Formační
komise pro československé vojenské jednotky
v Kyjevě, téhož měsíce byl velitelem 6. střelec-

kého pluku Hanáckého jmenován plukovníkem,
v březnu 1918 velí operacím svého pluku v bitvě u Bachmače, od října 1918 jako velitel 2.
jezdeckého pluku Sibiřského, od května 1920
velitelem 27. transportu legií na lodi Sherman
a v červenci 1920 přechází jako plukovník do
podřízenosti Československé armády. Za první republiky postupoval v různých velitelských
funkcích, od roku 1938 v hodnosti brigádního
generála velel Pražské vojenské posádce, až do
roku 1940, kdy byl penzionován. Po roce 1945
byl stíhán podle tzv. Malého dekretu prezidenta
republiky pro údajnou kolaboraci v souvislosti
s předchozí funkcí, která se ale neprokázala.
Generál Červinka byl nositelem Českého i francouzského válečného kříže a mnoha cizích řádů
a vyznamenání. Zemřel 3. dubna 1985.
Rovněž jeho otec, divizní generál Jaroslav
Červinka, se velmi zasloužil o konstituování čs.
legií. T.G. Masaryk se o něm několikrát zmiňuje
ve svém díle Světová revoluce a vyzdvihuje jeho
zásluhy v době, kdy byl předsedou Komise pro
výstavbu a formování československých legií
v Kyjevě.
Můj otec byl blízkým přítelem Jaroslava Červinky, pojily je společné vzpomínky na život

inzerce

-- Generál
Jaroslav Červinka -16

v rodném Rusku, události 1. světové i občanské války, kterých byli oba účastníky, i pozdější
osudy. Oba zemřeli ve stejném roce – 1985.
Generál Červinka byl přímé, otevřené povahy,
s osobitým smyslem pro humor ve styku s přáteli, nikdy o minulém životě nemluvil, ani si nestěžoval na svůj osud. A tak zůstal v anonymitě, jak
si asi přál. Nezapomněli ale jiní, např. Vojenský
ústřední archiv, Spolek pro vojenská pietní místa, Klub přátel Pardubicka a mezi jinými neznámými i naše rodina.
Alexandr Zvěrev

FOTO: archiv autora

z města a okolí

Proč také zasadit strom?
U příležitosti letošního významného výročí vzniku naší republiky jsme na společném shromáždění občanů jménem Černošické Společnosti
Letopisecké zasadili památnou lípu   -   „Strom
republiky“. Tato republika, vzniklá v roce 1918
rozpadem velké říše Rakousko-Uherské, ve
které se několik místních osob ještě i narodilo
a kterou pamatovali naše prarodiče a rodiče,
prošla v uplynulých 100 letech mnoha dramatickými obdobími.
Její zrození bylo téměř idylické s krásnými vyhlídkami do budoucnosti. V čele stanul Tomáš
Garrigue Masaryk, profesor, filosof a humanista, jehož znal celý svět a který byl obklopen
dalšími schopnými spolupracovníky.   Naše 1.
republika tak dostala do vínku velice dobré a solidní základy, založené na poctivosti, pravdě,
právu i svobodě a hlavně na vysokých morálních
kvalitách. Vedla si docela dobře a ve světě měla
velmi dobré jméno. Bohužel to trvalo jen krátkou
dobu - 20 let - a vše se po roce 1938 zásadně
změnilo.
Krátce po smrti T.G.M.  1. republika zanikla.
Byla pohlcena Velkoněmeckou říší a vypukla 2.
světová válka. Byl to nejvražednější a nejrozsáhlejší válečný konflikt v dějinách lidstva, kdy
docházelo k vyhlazování celých národů.  Nastal
čas krutého teroru, na který doplatilo značné
množství našich velmi statečných lidí. Němci zá-

měrně likvidovali hlavně inteligenci tohoto národa, ale i mnoho lidí prostých a nevinných. Právo
a svoboda zcela zanikly.
Když válka na jaře 1945 skončila, vypadala
budoucnost – zvláště po nesmírném utrpení během válečných let – opět velmi nadějně a slibně. V poválečných letech byli lidé plní elánu,
nadšení a plánů do budoucnosti. Bohužel toto
vše trvalo pouhé 3 roky, do února 1948, kdy
se zdejší poměry výrazně změnily a celý národ
byl uvržen zpět do podobného teroru jako za
německé okupace. Pouze s tím smutným rozdílem, že tentokrát to bylo od lidí zdejších a nikoliv
cizích jako za války.
Opět byla krutě pronásledována převážně
inteligence, ale také zemědělci, živnostníci
i církve. Celý národ byl těžce postižen a poznamenán. Jen před 50 lety, v roce 1968 za „Pražského jara“, se krátce nadechl svobody a naděje. Nečekaným vpádem okupačních vojsk 21.
srpna 1968 byla republika obsazena, a svoboda
i naděje na dalších 20 let nemilosrdně pohřbeny
pod pásy sovětských tanků. Je velmi smutné,
že o této naší národní tragédii dnešní generace
mladých lidí ví tak málo.

svobodu znovu nabýt. Vše opět vypadalo velmi
nadějně a do růžova. V čele státu stanul významný humanista, kterého poznal a uctíval celý svět,
a který měl na získání této nové svobody podstatné a nehynoucí zásluhy.
Ne všechno do dnešních dnů ale tak růžové
zůstalo. Celá společnost je těmi 40 léty, plnými lží, pokrytectví, překrucování skutečnosti
a morálních hodnot, stále těžce poznamenaná.
Nicméně naše opravdová svoboda zatím ještě
zůstává. Můžeme cestovat po celém světě, číst
jakoukoliv literaturu, studovat kdekoliv a bez následků vyslovit svůj názor, i když není názorem
zrovna nejoblíbenějším. Zatím!
Proto jsme na den svatého Václava, patrona
naší země, na den „státnosti“, zasadili společně
„Strom republiky“, ale také   svobody, aby nám
dalších, snad i 100 let, stále připomínal nutnost
nezapomínat na všechny ty útrapy, křivdy a tragédie, kterými si tato republika od svého vzniku prošla a přesto se lidem vždy podařilo,  i po
mnoha letech,   vše zdárně překonat, opět se
narovnat a jít kupředu. Doufejme, že nám všem
to bude po celé století tato lípa stále připomínat
a hlavně, že my, celý národ a především naše
děti, na to opravdu nikdy NEZAPOMENEME!!!

Novodobá historie
Teprve v roce 1989 se národ, spolu s okolními národy, zase vzchopil a podařilo se ztracenou

Vladimír Dousek, člen Černošické Společnosti
Letopisecké

Tři památné lípy slaví 50 let
V roce 1968 byly v Černošicích vysazeny tři
památné lípy. Jak popisuje tehdejší kronikářka Milada Hirschová – na hřišti u mokropeské
školy ji vysadili žáci (nachází se v dnešním
prostoru pod schodištěm vedle Haly Věry Čáslavské), dále před školou v Komenského ulici (kde před vrátky do školní zahrady stála již
jedna zasazená z roku 1918) a v Karlštejnské
ulici na pravém břehu potoka Švarcavy, poblíž
vily Tišnovských (budoucího městského úřadu), která byla slavnostně zasazena 27. října
1968. V kronice čteme, že „slavnost zahájil
František Chlumský, slavnostní řeč pronesl
Ludvík Císař a školní děti pak recitovaly příležitostné básně. První lopatu země přihodil ke
kořenům trikolorami ofáborovanému stromku
předseda Národního výboru František Dvořák...“. V nedalekém kině Svět (dnešním Club
Kině) se pak konala oficiální oslava 50. výročí
ČSSR pořádaná MVNF – Místním výborem
Národní fronty: „Bylo předáno 76 pamětních
medailí našim občanům navržených Národní
frontou.“
Lípy přežily do dnešních dnů, tak si přejme,
aby i té právě zasazené pod Masarykovou
školou v Mokropsech se dobře dařilo více než
oněch padesát let.
Renata Horešovská,
Černošická Společnost Letopisecká

-- … i lípa v Karlštejnské ulici. --

-- Padesát let slaví letos lípa u základní školy… -2xFOTO: Petr Kubín

z města a okolí

V ulicích se již pošestnácté prodávalo ze dvorků i garáží
V neděli 16. září jste v ulicích opět mohli potkat šipky, cedule a hlavně hloučky místních
i návštěvníků třímajících mapku míst, kde se již
pošestnácté prodávalo ze dvora, z garáže nebo
prostě mezi vrátky. Na své si přišli ti, kteří sháněli něco pěkného na sebe, něco praktického do
domácnosti nebo třeba lyže, kola a další věci,
které se už okoukaly, nebo z nich jejich původní
majitel prostě vyrostl. Nové majitele si tak našlo
spoustu krásných věcí.
Počasí na procházku po okolí vyšlo fantas-

ticky a i díky tomu jste mohli na nákupech potkat i ty, kteří k nám do Černošic vyrazili vlakem
na výlet a omylem na naši tradiční akci narazili
a hned se zapojili. Přijeli také příznivci z okolních
obcí, ale objevili se i fanoušci z Čelákovic nebo
pražského Barrandova. Na louce ve Zvonkové
byl cvrkot především dopoledne, ale o to větší
zábavu jsme si všichni užili.
Celkem jsme tentokrát na mapce měli krásných pětatřicet prodejních míst a téměř všude
jste kromě skvělých nákupů mohli ochutnat

i nějakou domácí dobrotu nebo se osvěžit limonádou. Díky všem, kteří se zapojují a těšíme se
zase na jaře! Pro neúnavné lovce připomínám,
že Dobřichovice hostí svůj Garage Sale 7. října a v sobotu 13. října se poprvé otevřou vrata
i v Letech u Dobřichovic. Módní nadšence jistě
potěší, že na 14. října chystáme další z řady oblíbených Fashion Pikniků! Sledujte události ve
městě, nástěnky i web, aby vám nic neuteklo.
Bára Nováková
www.garagesalecernosice.cz

Kinaři v Černošicích, aneb jak ušetřit tisícovku
Od počátků bratrů Lumierů v Paříži / první
veřejné promítání 1895 / byl kinematograf zamýšlen jako společně sdílená zábava na veřejnosti. Po sto letech se film pomalu stěhuje do
soukromí domovů a společný prožitek mizí.
Sokolské kino začalo promítat jako jedno
z prvních v našem kraji - nejprve v Mokropsích
- Kino Kazín  /dnes přestavěné na byty / a pak
v nové sokolovně v Černošicích - Kino Svět /
arch. Jar. Fröhlich /
Koncem minulého století se malá kina jako
nerentabilní rušila. Černošické Club Kino promítalo dál a později již ne z filmového pásu, ale
z dataprojektoru. I tato produkce však ustala.
Letní kino koncem prázdnin provozují mladí
ze sdružení „Na nohou.“ Patří jim za to velké
díky. Sdílené prožívání filmu nenahradí domácí
obrazovku, byť je mamutích rozměrů.
Dramaturgie letošního léta reflektovala 100
let republiky. Připomněla velké osobnosti našich novodobých dějin, které měly rezonanci

i v černošickém měřítku. Krátce po atentátu na
Heidricha / film Anthropoid / byla v Černošicích na ulici Střední zatčena gestapem Františka Plamínková a záhy popravena. Jak současná jsou slova Františky Plamínkové z roku
1935: „Lidská sláva, chlouba, ctižádost, moc,
opojení chválou – to vše je mně slabostí. Síla je
někde jinde: v pokoře před životem, člověkem,
bolestí, věčnými touhami po právu a dobru –
a nevím před čím vším ještě, ale v pokoře.“
Tuto statečnou ženu v Černošicích navštěvovala její mladší kolegyně Milada Horáková /
film Milada / kterou po osmi letech popravila
totalita rudá. Ve stejném procesu byl odsouzen
k doživotnímu trestu František Přeučil. Přežil
13 let těžkého žaláře a podzim svého života,
i když stále velmi aktivní prožil v Černošicích.
Jan Werich / filmy Fimfárum a Hej Rup! /
jezdil jako malý kluk před sto lety k babičce
Choděrové do Dolních Černošic. Do letního
kina by to měl asi nejblíže, stačilo přebrodit.

Krátké zprávy ze základní školy

U Berounky se naučil chytat ryby a rád na
ten náš kout vzpomínal. / Kniha - Všechno je
jinak./
Poděkovat se sluší všem sponzorům letního
kina / vstupné se neplatí /, ale i skvělému týmu
„Na nohou“ v čele s Janem Jelínkem. Podařilo
se jim zajistit nejen skvělý obraz, ale i výborný
zvuk, který by jim mohl závidět leckterý kinosál. Ozvučení venkovních prostor není snadné.
Jak technika poskočila... první kino v Mokropsích začínalo s němým filmem.   
Letos ponejprv se před hlavním filmem mohli prezentovat žáci ZUŠ Černošice - FOTO školy vidění. Z letošní výstavy „na plotě“ postoupili
na stříbrné plátno. Děkujeme.
Ač letní kino možná nenavštívila celá tisícovka diváků / počasí nebylo příznivo / tisícovku
jste mohli ušetřit místo čtyř návštěv placeného
kina pod střechou.
Ivan Látal

FOTO: Petr Kubín

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi. Nový školní rok začal v pondělí 3. září 2018. Prvňáčky přivítala v budově Pod Školou paní ředitelka
a vše dobré jim popřál i pan starosta. Do školních lavic letos zasedlo bezmála 900 žáků (opět o něco více než v loňském roce).
V průběhu prázdnin se v mnoha třídách malovalo, opravovalo a uklízelo.
Stavba budovy D stále pokračuje. I v knihovně došlo ke změnám – knihy
jsou nově rozřazeny a vejde se jich do polic ještě více. Pokud byste tedy
měli doma některé nepotřebné tituly, školní knihovna se jich ráda ujme!
Naši žáci již slavili první úspěchy na poli uměleckém – loňská 6. C se
umístila na třetím místě ve výtvarné soutěži Děti malují pro konto Bariéry
– „Pod olympijskými kruhy“. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
školy!
Závěrem znovu upozorňujeme na zákaz vjezdu na vnitřní parkoviště školy
v době od 7.00 do 15.00. Vzhledem k probíhající stavbě je nyní situace
ještě komplikovanější a každý další automobil zde překáží.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

-- První školní den nezkazil prvňáčkům ani déšť. --

Přednáška o matematice podle prof. Hejného
Kdy: úterý 9. října v 18.30
Kde: hlavní budova ZŠ Černošice
Spolek přátel černošické školy pořádá
v úterý 9. října od 18.30 přednášku o výuce matematiky metodou profesora Hejného.
Bude se konat v ateliéru v hlavní budově ZŠ
Černošice. Jako hlavní přednášející vystoupí
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Jitka Michnová, která je sama dlouholetou lektorkou matematiky metodou prof. Hejného, je
spoluautorkou učebnic a má za sebou již 20
let praxe výuky na ZŠ v Neratovicích.
Neváhejte a přijďte se dozvědět více o této
metodě. Seznámíte se s hlavními rozdíly oproti
klasické metodě, s možností výuky na druhém

stupni, vlivem na přípravu na přijímací zkoušky
na střední školy, atd. Bude i dostatek prostoru
na vaše dotazy. Vstupné je dobrovolné (doporučená výše je 100 Kč).
Václav Kurel,
Spolek přátel černošické školy

z města a okolí

Co nového v černošické ZUŠce?
Po uplynulém turbulentním školním roce plném  
napětí  co a jak dopadne,  neznámých a napínavých okamžiků nás čeká snad klidný školní rok,
kdy se budeme moci věnovat výhradně péči
o naše žáky, jejich vzdělávání a uvádění do barvitého světa umění.
Novinkou začátku školy je několik změn v pedagogickém sboru.   V červnu úspěšně prošla
konkurzem na ředitele ZUŠ ve Vraném nad Vltavou naše kolegyně Pavlína Tomášová, která
byla po dlouhá léta výraznou osobností naší
školy a zakladatelkou oblíbené saxofonové třídy
a souboru Dech Band, jehož pokračovatelem
je již rok  pracující Second Band, jehož vedení
si nadále ponechává. Jinak její třídu  přebírají tři
mladí učitelé: Nina Sivošová, která převezme
hru na zobcovou flétnu, Zbyněk Polívka bude
učit hru na klarinet a saxofon a Michael Jermář
převezme částečně hru na saxofon.
V tanečním oboru přebírá práci s malými dět-

mi paní Alena Dittrichová po Anežce Stráníkové,
která odjela studovat do Londýna.
Všem novým pedagogům přejeme, aby se jim
v Černošicích líbilo, dobře pracovalo  a stali se
na dlouhou dobu našimi milými kolegy.
Také výtvarná třída je posílena o Barboru
Tichou, která se podělí o výtvarníky s Hanou
Poislovou.
Jelikož zájemci o práci ve výtvarném oboru
značně převyšují možnosti školy je pojmout do
své omezené kapacity, zvažujeme otevření přidružených kurzů, které by byly alternativou pro
další zájemce.
A na co se nejvíce těšíme?
Během září bude dokončena rekonstrukce
domku na pozemku školy, ve kterém získáme
další dvě učebny a to třídu pro FOTO – školu
vidění, která prožila několik provizorních roků
v různých náhradních prostorách, což se ale

vůbec neodrazilo na kvalitě práce jak pedagoga
Ivana Látala, tak jeho úžasně šikovných a oceňovaných  svěřenců.
Nové prostory využijí kolektivní výuky jako jsou
hudební nauky, komorní hra, komorní a sborový
zpěv aj. V suterénu vznikne temná komora pro
fotografy a místo pro keramickou vypalovací
pec, která škole po léta tolik chyběla.
Rekonstrukce domečku prošla různými peripetiemi, které stavbu zdržely, ale máme velikou
radost, že po jejich vyřešení se stavba rychle vylupuje do plné krásy a již brzy přispěje ke zkvalitnění naší výuky.
Za tento počin jsme velmi vděčni Městu, které
nás vzalo pod svá křídla a snaží se  ze všech sil
o další rozvoj umělecké školy tak, aby její úroveň mohla dosahovat úroveň školy 21. století.
A mohu potvrdit, že návštěvníci z jiných měst
a jiných škol nám tu naši upřímně závidí.
Ludmila Plzáková, ředitelka školy
2xFOTO: Ivan Látal

-- Domeček, v němž probíhá vyučování FOTO-školy vidění, dříve… --

Návštěva Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Žáci všech devátých tříd a jedné osmé třídy měli hned na začátku září možnost nahlédnout do zákulisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Níže si
můžete přečíst, jak se jim výlet líbil.
Ve středu 5. září nás paní učitelky oprostily od obvyklých školních povinností a vzaly nás na výlet do parlamentu. Myslím, že původně se tam nikdo
z žáků moc netěšil, ale mně osobně to nakonec mile překvapilo. Ještě před
parlamentem jsme navštívili Valdštejnskou zahradu. Samotná prohlídka poslanecké sněmovny začala krátkým filmem o historii parlamentu. Následně
nás paní průvodkyně provedla skoro celou budovou. Dokonce jsme mohli
nahlédnout i do zasedací místnosti, kde probíhalo jednání rozpočtového
výboru.
Po exkurzi jsme se okolo památníku Milady Horákové vydali na tramvaj
a následně i na vlak do Černošic. Výlet se mi líbil a velmi mě zaujal.
Kristýna Zborníková, 9.C

Exkurze začala vyprávěním pana poslance Munzara o jeho práci. Dozvěděli jsme se mnoho o povinnostech poslance a fungování poslanecké
sněmovny. Poté jsme si prohlédli areál a viděli zasedací pořádek poslanců
i jednání o rozpočtu.
Po návštěvě následovala prohlídka Prahy. Z Karlova mostu jsme obdivovali Pražský hrad v celé své kráse, na Staroměstském náměstí Orloj a mnoho dalších památek.
Karolína Žáková 9.C

-- …a po rekonstrukci. --

Jak vybrat nejlepší
základní školu?
Kdy: pondělí 12. 11. v 18.00
Kde: MŠ KinderGarten, Boženy Němcové 1415
Přemýšlíte, jestli své dítě zapsat do státní, soukromé nebo
alternativní školy? Do Černošic nebo do Mokropes? Na program MIND, CLIL nebo do běžné třídy?
Rádi bychom Vás pozvali na neformální besedu na téma
Základní školy v Černošicích a okolí. Tuto besedu, kterou
pravidelně pořádáme pro rodiče dětí z naší školky, jsme se
rozhodli otevřít i pro veřejnost. Na setkání budou přítomni rodiče ochotní podělit se s námi o své zcela konkrétní zkušenosti s jednotlivými typy škol a programů. V přátelské  atmosféře tito rodiče představí školu, kterou jejich dítě navštěvuje
a poté dáme prostor otázkám rodičů, jejichž děti se k zápisu
právě chystají. Pokud se k nám rozhodnete přijít, budeme se
na Vás těšit v pondělí 12. 11. od 18.00 hodin  v MŠ KinderGarten.
Anglická mateřská škola KinderGarten je zařazená v síti
škol a školských zařízení. Poskytujeme předškolní vzdělávání
dle požadavků MŠMT a zároveň intenzivní výuku anglického
jazyka. Pracují u nás kvalifikovaní předškolní pedagogové
a rodilí mluvčí.
Za tým MŠ KinderGarten
Kamila Vodičková
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Atletika Černošice
Atletické tréninky jsou v plném proudu. V současné době probíhají v hale nebo na Černošických travnatých plochách. Děti a trenéři už se
nemohou dočkat atletického oválu a tréninků na
dráze.
Stále máme volná místa v některých tréninkových skupinách především pro starší děti 9 let
a více.  Informace o volných místech a přihláškách naleznete zde: http://www.askcernosice.
cz/rozvrh.html.
Přihlašovat do atletického klubu ASK Černošice se můžete i během školního roku.
V září nám začaly také tréninky atletiky pro
hobby sportovce, které probíhají každé úterý od
18:30 do 19:45. Sraz je vždy v 18:20 u Haly
Věry Čáslavské a trénink poté probíhá ve venku.
Náplní tréninků je všeobecná kondice, odreagování od práce a základy atletických disciplín.
Celý trénink je koncipován s ohledem na fyzickou zdatnost jednotlivých hobby sportovců.

o 20 minut později, protože děti, které jsme
vyzvedávali poprvé z družiny, nebyly připravené a poté jsme řešili administrativu a přihlášky
s rodiči. Takový je ale každý první trénink. Další
týden si to všechno sedne a budeme začínat
přesně na čas. Do prvního tréninku jsme zařadili
frekvenční cvičení, lehké posilování na zpevnění
středu těla a atletické hry.  
Ohledně konceptu tréninků se vyjádřil předseda Tomáš Vodička:
Naším cílem je nadchnout děti do sportu
a ukázat jim, že sport není pouze o výkonu a drilování. U mladších atletů se celý rok věnujeme
všestrannosti, koordinaci, základům atletiky
a mimo jiné do tréninku zařadíme i základy gymnastiky, kompenzační cvičení a další doplňky.

Právě takový koncept tréninku je pro mládež
tou nejlepší přípravou pro budoucí výkonnostní
trénink v atletice nebo jakémkoliv jiném sportu
a prevencí proti přetrénování a zranění.
Jakékoliv dotazy ohledně konceptu tréninku
směřujte na email: tvodicka@askcernosice.cz
Více informací najdete na: www.askcernosice.cz
Email: info@askcernosice.cz
Tomáš Vodička

FOTO: archiv oddílu

Po prvním tréninku atletické přípravky jsme
se zeptali na pár otázek trenéra Jakuba
Junka.
XX Jak hodnotíš první trénink?
První trénink byl skvělý a i když bylo spousta
papírování, tak jsme si trénink užili. Děti byly
hodné, snažily se a je radost s nimi pracovat.
Do budoucna to bude skvělé družstvo a parta
kamarádů.
XX Co bylo náplní prvního tréninku?
No… (směje se), první trénink jsme začali až

-- Atletický oddíl stále nabírá nové členy. --

BASKETBALISTÉ BK WOLVES
V PŘÍPRAVĚ NA START SEZÓNY
Kdy: 20. a 21. října
Kde: Hala Věry Čáslavské
Basketbalisté BK Wolves Radotín, kteří odehrají v následující sezóně svá
domácí utkání v Hale Věry Čáslavské, vstoupí do druholigové sezóny
první říjnový víkend na palubovce pražského Sokola Kbely a v neděli pak
v Benešově. Doma v Černošicích se poprvé představí 20. a 21. října.
Stejně jako v loňském ročníku, zařadil los Vlky do západní skupiny
druhé národní ligy. Tam je čekají opět souboje s celky jako Jiskra Domažlice, Bk Klatovy, Bk Mariánské Lázně, Skb Rokycany, Sluneta Ústí nad
Labem, Bk Litoměřic, Bc Slaný, Sokol Sršni Písek, Bc Benešov a nově
pak pražští rivalové Sokol Kbely a Sokol Žižkov.
Systém soutěže bude zachován stejný jako v sezóně předešlé. Po
odehrání základní části, která obsáhne 22 kol, postupuje prvních 8 celků do playoff, kde si to mezi sebou rozdají o postup do baráže o 1. ligu.
„Určitě máme ambice skončit minimálně do třetího místa v základní
části, tak abychom si zachovali výhodu domácího prostředí a lepší nasazení ve vyřazovacích bojích. V playoff bychom se rádi co nejvíce přiblížili
baráži. Doufejme především, že se nám vyhnou zdravotní trable a budeme moci použít ve vrcholu sezóny kompletní kádr,“ říká trenér Wolves
Adam Peřinka.
Úvodní zápasy na domácí palubovce odehrají vlci 20. října od 18:45
proti Ústí nad Labem a 21. října od 17:45 proti Litoměřicím. Více info na
www.bkradotin.cz.
Nikola Štrbíková
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Nezapadající hvězda Vladimíra Kobranova
V předvečer zahájení většiny českých hokejových soutěží, v pátek 14. září probíhal jeden
velký hokejový svátek. Club Kino ve spolupráci
s Michaelou Voldřichovou, rodinou Kobranovových a hokejovým oddílem SK Černošice připravilo večer na počest černošického rodáka,
sportovce, hokejového reprezentanta a také
vězně z vykonstruovaného procesu v roce 1950
Vladimíra Kobranova.
Večer začal krátkým filmovým záznamem příjezdu českých hokejistů na Wilsonovo nádraží
po šampionátu v roce 1949 z tehdejšího filmového týdeníku. Nejeden divák si jistě vzpomněl
na Nagano, atmosféra byla přinejmenším stejně
bouřlivá.
Připomenout si tehdejší časy jsme mohli i díky
medailím, bruslím a dalším vystaveným artefaktům a fotografiím z té doby.
V Club Kinu spojil zvláštní hokejový večer
několik generací. Pamětníci a bývalí spoluhráči
Vladimíra Kobranova například pan Jiří Müller,
Antonín Presler, Zbyněk Lobel, Ladislav Cihlář,
Jaroslav Kučera, Milan Vančura, Václav Vlasák
se měli možnost setkat s nejmladšími hráčskými nadějemi současných černošických tygrů
– s mladšími žáky, jejich trenéry a současnými
funkcionáři Miroslavem Slapničkou a Martinem
Jůzkem.
Nejen dospělí ale i děti napjatě poslouchali
vzpomínky hokejového historika a Kobranovova
FOTO: archiv SK Černošice

vrstevníka pana Miloslava Jenšíka. Připomněl
nám jeho začátky na místním ledě. Jak ho jako
patnáctiletého chlapce objevil bývalý reprezentační hráč a tehdejší trenér Jiří Tožička, který tou
dobou trénoval právě v Černošicích. Od té chvíle Vovkova hokejová hvězda stoupala. Stal se
úspěšným ligovým hráčem. V roce 1947 poprvé
reprezentoval, o rok později pomohl národnímu
týmu vyhrát mistrovství Evropy i získat stříbro
na zimních olympijských hrách a v roce 1949
po obhajobě evropského titulu získat i zlato na
světovém šampionátu. Vše nasvědčovalo tomu,
že Vladimíra Kobranova i celý národní tým čeká
zářná budoucnost. Chystalo se MS v Londýně.
Tam však už mužstvo neodletělo a řada jeho hráčů byla ve vykonstruovaném známém procesu
odsouzena k odnětí svobody. Poslední hráči byli
vězněni až do roku 1955. Vovka se později k hokeji ještě vrátil. Hrál v rodných Černošicích, v ligových Pardubicích, trénoval ve Zlíně a později
i ve Švýcarsku, kde se po roce 1968 rozhodl
zůstat až do konce svého svého života.
Hvězda na chodníku slávy
Venku se pomalu začalo stmívat a byl čas ve
vzpomínkách pokračovat v ulici, kam mladý Vovka chodil jako malý kluk hrát hokej. První hvězdu, která ten večer v Černošicích vyšla, odhalil
v chodníku slávy pan Jiří Kadeřábek, dlouholetý
černošický funkcionář, trenér a hráč. Za přítomnosti rodiny, pamětníků a fanoušků vykouzlili na
okamžik mladí hráči před Club Kinem hokejovou
atmosféru, aby bratr Vovky pan Oleg Kobranov
mohl na jeho nezapadající hvězdě vhodit slavnostní bully.
Velký dík za vydařený večer, který spojil sportovní a kulturní černošické prostředí a snad
všechny věkové skupiny, patří rodině Kobranovových, pamětníkům a dalším, kteří se na akci
podíleli, samozřejmě i kapele Vinohradští šviháci, která večer doladila jak jinak než  jazzovoswingovou atmosférou.

FOTO: archiv rodiny Kobranovových

-- Vladimír Kobranov -FOTO: archiv SK Černošice

-- Několik z vystavených artefaktů. --

Za SK Černošice
Hana Bláhová
-- Slavnostní bully. --

Koncert století v Hale Very Čáslavské
Hudba Hradní stráže vystoupí v Černošicích
Kdy: neděle 14. října od 19 hodin
Kde: Hala Věry Čáslavské
Město Černošice a KRIMIFEST Vás srdečně zvou v neděli 14. 10. od 19.00 do Haly Věry
Čáslavské na slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Můžete se těšit na opravdu velkou kapelu čítající přes 40 muzikantů. Takováto kapela v Černošicích ještě nehrála a v nejbližší době asi hrát ani nebude. Koncert se koná u příležitosti
stého výročí založení našeho státu.
Na programu budou známé populární melodie. Slavnostním koncertem nás provede Jiří
Holoubek, redaktor Českého rozhlasu. Zpívají sólisté Národního divadla Gabriela Urbánková
a František Zahradníček a celý soubor řídí Šéfdirigent Václav Blahunek.
Na oslavu 100. výročí naší republiky slavnostní šaty (i uniformy), ať modely současné (či historické), vítány. Závěrečné heslo: Podobná příležitost opět hned/až za 100 let! Vstup se k tomu
podařilo zajistit „pro dobro“ volný.
Jaroslav Kopic
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Provětrejte svého draka, naučte se vyřezávat
Kdy: neděle 14. října
Kde: hřiště na konci Husovy ul.
Další ročník Drakiády s černošickou TOP 09
se uskuteční v neděli 14. října 2018, opět na
asfaltovém hřišti na konci Husovy ulice na Vráži. V předchozích ročnících akce jste např. měli
možnost podívat se na Černošice z balónu,
zhlédnout vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška
nebo si vlastníma rukama vyzkoušet sklářské
a kovářské řemeslo. I letos pro vás připravujeme
setkání s jedním z tradičních lidových řemesel

drakiada 2_Sestava 1 13. 9. 2018 11:17 Stránka 1

– uměleckým řezbářstvím. Pod vedením zkušeného odborníka si můžete sami vyzkoušet ruční
práci se dřevem. Vedle toho se jako obvykle můžete těšit na domácí dobroty, tradiční podzimní
radovánky a samozřejmě – malování a pouštění
draků. Nenechte tedy svého draka zahálet ve
skříni a dovolte mu, aby se s novým podzimem
opět proletěl na čerstvém povětří!

S ČERNOŠICKOU
TOP 09
PROGRAM:
malování a pouštění draků
pozapomenuté podzimní radovánky
umělecké řezbářství

Za TOP 09 Černošice srdečně zve
Martina Řehořová

Říjen v MC Mraveniště
kanky, 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.

•
•
•
•

5. 10. Vyrobíme si barevného pavoučka
12. 10. Ozdobíme kolíček motýlkem
19. 10. Vyrobíme létacího draka
26. 10. Namalujeme si veselou dýni
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od září do června, vždy od 9 do 11 hod.
V Komunitním centrum MaNa, naproti kostelu,
Komenského 2018.
Připravujeme pro děti básničky, známé ří-

Neděle 14. října 2018
v Černošicích
na hřišti na konci Husovy ulice

od 14 hodin

Srdečně Vás zveme!

Bára Kružel

Sportovní areál finišuje
Pod základní školou v Černošicích - Mokropsech je téměř hotov venkovní sportovní areál
s 250metrovým atletickým oválem, doskočišti
pro skok daleký i vysoký, s univerzálním hřištěm s pevným povrchem pro basket, házenou,
fotbal, florbal nebo volejbal a se dvěma beachvolejbalovými hřišti. Areál bude k dispozici

škole, sportovním oddílům i veřejnosti. Do
zkušebního provozu v omezeném rozsahu
bude uveden během listopadu - po jeho úplném dokončení a převzetí od stavební firmy.
Začátek plného provozu je plánován po konci
zimního období, nejspíš na 1. dubna 2019. Atletický ovál bude veřejnosti (neorganizovaným

skupinám, jednotlivcům) volně přístupný – pokud na něm nebudou probíhat tréninky oddílů
s placenou rezervací (nájemným), či po dohodě s nimi. Oplocená hřiště budou pronajímána
za malý poplatek. Případné konkrétní dotazy
směřujte na: spravce@halaverycaslavske.cz.
Oto Linhart

Chystáme Fashion Piknik 11 a ve velkém stylu
Kdy: neděle 14. října od 15.00
Kde: sál hotelu Slánka
Srdečně zveme všechny milovnice i milovníky módy a stylové zábavy na
jedenáctý černošický Fashion Piknik! Proberte skříně, komody, šatníky
i šatny a vyberte módní kusy, které jste si koupili, ale nakonec moc nebo
vůbec nenosíte. Nové majitelky pro takové kousky můžete najít právě na
našem oblíbeném Fashion Pikniku.
Rozhodli jsme se již tak netradičnímu bazárku dodat ještě trošku šmrncu navíc a tentokrát se kromě skvělých nákupů můžete těšit i na pořádnou

party – Gatsby party! Hoďte se do gala, nasaďte čelenku a dorazte na
odpolední butik ve velkém stylu.
Skvělá hudba, vybrané líčení, módní kousky a lahodné drinky vás přivítají od 15 hodin v neděli 14. října v sálu Hotelu Slánka. Detaily večírku budeme postupně odhalovat na www.partyaoslavy.cz/piknik, kde se budete
moci také přihlásit. Novinky sledujte také na naší stránce na facebooku
@partyaoslavy.

Černošická ZUŠka oslavuje 100 let republiky
Kdy: sobota 20. října v 17.00
Kde: městský sál na Vráži
Základní umělecké školy se nejen svou
historií, ale i svým posláním, mohou bez
nadsázky řadit k dobrému inventáři naší
republiky. Podporou místní komunity
a prohlubováním uměleckého vnímání
dětí připomínají ZUŠky nejen samotným
žákům, ale i nám ostatním, kde a kdy
žijeme, jaké prostředí nás obklopuje.
A v neposlední řadě nás upomínají na
řady osobností, na které bychom neměli
zapomínat a naopak bychom z jejich práce měli čerpat inspiraci. Základní umě-
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lecká škola Černošice vás tedy srdečně
zve v sobotu 20. 10. 2018 od 17 hod.
do městského sálu na Vráži na slavnostní
koncert právě k stému výročí republiky.
Vychutnáte si tvorbu českých autorů a to
v hudbě, zpěvu, tanci i fotografii a kromě
žáků vystoupí i absolventi školy a učitelé
- ozvěny naší staleté země v různých podobách, jak je ztvárnily všechny tři obory
a v provedení několika generací. Těšíme
se na setkání s vámi.
Za ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice

Bára Nováková a Bára Malá

z města a okolí

říjen

Přehled akcí v Černošicích
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
14.00, Mokropeská kaplička
19.00, Club Kino
18.30, ZŠ Černošice - Mokropsy
18.00, Club Kino
20.00, Club Kino
13.00-17.00, start u hřiště na konci Husovy ul.

21. 10.
26. 10.

Mama hotel, Jamaron, Na hraní – koncert
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava
Vernisáž výstavy fotografií Petra Sládka – výstava potrvá do 28. 10.
BASS ČERNOŠICE w/ Mustaffa & Sheriff, téma: Western
Matematika podle prof. Hejného -  přednáška, Spolek přátel školy
Občanská akademie - slavnostní zahájení
Sto zvířat - ELEPHANTOUR 2018 – koncert
Pohádkový les plný strašidel
Eric Clapton Tribute – koncert, Petr Samšuk, Pavel Jartym
& Sam's Band
Drakiáda s TOP09
11. Fashion Piknik
Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Guanduo – koncert kytaristů Juliana Camara a Eduarda Pinheiro
Krimifest - Match point (rež. W. Allen) aneb Je to pořád stejné?
Krimifest - Případ lichého střevíce (hříšní lidé) aneb Jak to bylo
doopravdy?
Dokážu se postarat sama? – přednáška z oblasti péče o osoby trpící
demencí
Krimifest - Smrt v sedle (naše kovbojka) aneb Co všechno zvládne kůň?
Krimifest - Všichni dobří rodáci (rež. V. Jasný) aneb Kolik jen se toho
mohlo dít?
Krimifest - Slavnostní „dotočná“ - Koncert skupiny VÍKO
Černošická ZUŠka oslavuje 100 let republiky
– slavnostní koncert
Ženská s čertem v těle - vzpomínka na Ljubu Hermanovou – divadlo
Jawbone – koncert

27. 10.

Poznávací „procházka“ / památka padlým

13.00, začátek u Mokropeského památníku

27. 10.

MrdCheChel Fest vol.1 – koncert
Černošická komorní filharmonie a Lucía Priester – koncert k výročí
založení ČSR
Michelle Nicolle Quartet (Austrálie / CT) - vocal jazz
Zasedání zastupitelstva

18.00-23.45, Club Kino

4. 10.
5. 10.
6. 10.
6. 10.
9. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
16. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.

28. 10.
29. 10.
31. 10.

listopad
4. 11.

říjen

4. 10.
11. 10.
13. 10.
13. – 14. 10.

Dia de los Muertos – místo Halloweenu letos vyzkoušíme mexickou
oslavu

20.00, Club Kino
hřiště na konci Husovy ul.
15.00, sál hotelu Slánka
19.00, Hala Věry Čáslavské
19.00, sál ZUŠ, Střední ul.
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
17.00, komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
19.00
17.00, městský sál na Vráži
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20:00, Club Kino
19.00, Club Kino
Club Kino

v okolí
Večer s Evou Pilarovou
Žalman – koncert
5. ročník Brdského festivalu svíčkové omáčky
XXI. Havelské posvícení

19.00, KS U Koruny, Radotín
19.30, zámek Dobřichovice
14.00, nádvoří zámku Dobřichovice
Nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín

Dokážu se postarat doma?
Kdy: úterý 16. října od 17 hodin
Kde: k
 omunitní centrum MaNa,
Komenského 2018
Zvládnu pečovat o nemocnou maminku, když
mě ještě potřebují i mé děti?   Nepřijdu o všechen čas s vnoučaty? Budu si vědět rady? Co
je vlastně demence a co nás čeká v budoucnu?
A co když přijdu o práci? Každý, kdo se dostane
do situace, kdy musí zajistit péči o svého blízkého, stojí před řadou otázek a rozhodnutí. Mnohdy se ocitá v uličce, o níž s jistotou neví, zda
někam vede. Často se ptáme, co udělat, aby to
bylo správně.
Tyto otázky si nekladu jen já. Je nás mnoho,
někdo na začátku, jiný už prošel celou cestu.
Všichni jsme se museli vyrovnat s tím, že náš
blízký trpí demencí. A právě vás všechny zveme
na setkání pečujících, které v Černošicích po-

FOTO: archiv Dementia

řádá organizace Dementia I.O.V., z.ú. každé 3.
úterý v měsíci od 17.00 hod. Scházíme se v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese
Komenského 2018. Další setkání proběhne
v úterý 16. 10., dozvíte se více na téma Dokážu
se postarat doma?. Konkrétní informace o projektu "Neformální péče" naleznete na webových
stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji…
Těší se na vás Petra Petříková,
koordinátorka neformální péče
(tel.: 724 076 964,
petra.dementiaiov@gmail.com)
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MFF KRIMIFEST
Kdy: 15. - 19. října
Kde: Club Kino
Komorní klubová zábava s filmovými perličkami, ne-li přímo krimi dramaty, a s jistým
přesahem do předcházení zločinnosti v aktuálním světě kolem nás...          
VSTUP DOBRO VOLNÝ
• pondělí 15. 10. v 19:00
Match point (rež. W. Allen)
aneb Je to pořád stejné?
Host: možná někdo z odborných kruhů
• úterý 16. 10. v 19:00
Případ lichého střevíce (hříšní lidé)
aneb Jak to bylo doopravdy?
Host: emerit. polic. rada Miloš Vaněček
• středa 17. 10. v 19:00
Smrt v sedle (naše kovbojka)
aneb Co všechno zvládne kůň?
Host: jeden každý vyznavač koní
• čtvrtek 18. 10. v 19:00
Všichni dobří rodáci (rež. V. Jasný)
aneb Kolik jen se toho mohlo dít?
Host: historik, spisovatel Jindřich Marek
• pátek 19. 10. v 19:00
Slavnostní „dotočná“: Koncert skupiny
VÍKO a v jejím provedení např.:
Asi, léto s holkou (Creadence), Honky
tonk woman (RStones), Měšťácké blues
(ASPM), Snad každá tvář (Dylan/Křesťan),
Blues o spolykaných slovech (F5),.. a mnohé další „peckovaté“ dárky, nejen ke století
naší republiky!
Hosté: vy všichni, co přijdete...
+  
Nad celým letošním (celkově již 18.) Krimifestem (rozumí se včetně zahajovacího
vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie
ČR v Hale Věry Čáslavské v neděli 14. října
v 19:00!) drží osobní záštitu policejní prezident Tomáš Tuhý.
Jaroslav Kopic

Černošický ples – předprodej vstupenek zahájen
Kdy: 17. listopadu od 19 hodin
Kde: Hala Věry Čáslavské
Srdečně vás zveme na letošní ČERNOŠICKÝ
PLES! Přijďte si s námi nejen zatančit, ale hlavně
se společně pobavit a užít si zábavu před vánočním shonem. Vstupenky si můžete rezervovat na

Koncert k výročí založení ČSR
Kdy: neděle 28. října v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poslední říjnovou neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie oslaví 100 let vzniku samostatného Československa koncert věnovaný Smetanovi, Dvořákovi,
Janáčkovi a Martinů - českým a moravským dobovým autorům, kteří dosáhli
světového uznání. Slovensko bude reprezentovat houslistka Lucía Priester za
doprovodu Černošické komorní filharmonie.
Lucía Priester vystoupila poprvé s doprovodem orchestru v 11 letech, po
absolutoriu konzervatoře v Brně u prof. Bohumila Kotmela st. pokračovala na
HAMU u jeho syna. Zkušenosti získávala četným koncertováním, např. i v České filharmonii po největších sálech Ameriky a Japonska. Vystupuje sólově
i s různými komorními uskupeními a kapelami, zpívá, improvizuje, upravuje
a skládá, nahrává pro rozhlas a televizi po celém světě.
Zpívat budou Pražští Pěvci, řídit Stanislav Mistr. Koncert podpořilo město
Černošice, Středočeský kraj a farnost Třebotov.
Václav Polívka
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emailu jan.fara@seznam.cz nebo na tel. č. 602
221 014. Cena vstupenky je 250 Kč, výtěžek
z této akce, stejně jako každý rok, věnujeme na
dobročinné účely.
Na setkání se těší
Farovi, Pánkovi a Kratochvílovi

-- Slovenská houslistka Lucía Priester koncertovala
i s Českou filharmonií. -FOTO: archiv L. Priester

z města a okolí
6. 10. - sobota

Program
říjen 2018
4. 10. - čtvrtek
Mama hotel, Jamaron, Na hraní - koncert
Společný koncert kapel MamaHotel, Jamaron
a Na hraní! Těšte se na tóny saxofonu, příčné
flétny, hromadu zábavy a dobrý pivo.
19.00 - vstup 100 Kč

5. 10. - pátek
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v říjnu
– kdo má v říjnu narozeniny doražte do Clubu -  
DRINK „Bacardi + cola“ a malá pochutina PRO
VÁS ZDARMA. Music, show and dancing – nebude chybět – myslíme na Vás.
19.00 - vstup zdarma

BASS ČERNOŠICE w/ Mustaffa & Sheriff,
téma: Western
Klubová sezóna začíná a další BASS je tady!
Club Kino se na jeden večer promnění ve westernové městečko, do kterého nám přijede zahrát asi nejžhavější současná česká dnb dvojka, Mustaffa & Sherif. Především za poslední
rok se velice rychle dostali mezi špičku české
scény. Jejich vášní je agresivní dropující neurofunk. Jejich síla je ve spolupráci za mixem. Své
sety prožívají společně s publikem, které svým
uměním donutí k pořádnému moshpitu! Mustafa a Sheriff nyní mimo jiné zastupují přední
českou komunitu Neurofunk will never die. Večer klasicky doprovodí rezidentní DUNENI.cz
crew ve složení MindGroove, ED:GE, Wolfik,
Eight Times a Artomic. Chybět nebude fotbálek, parádní zvuk, světla, kulisy a hlavně skvělá
atmosféra. Tak nasaďte klobouky, nabijte kolty
a doražte na westernový mejdan!
19.00 - vstup do 20:30 60 Kč, poté 90 Kč

13. 10. - sobota
Eric Clapton Tribute - koncert
Petr Samšuk, Pavel Jartym & Sam‘s Band
O výjimečný hudební večer zasvěcený tvorbě

Bukifest 2018. Jaký byl?
3x FOTO: Michal Strejček

-- Již devátý ročník festivalu věnovaného Michalu Bukovičovi zahájila fenomenální
Jitka Vrbová se svým dvorním kytaristou Janem Frühwirtem. --- Letošní Bukifest se konal
v pátek 7. září v Club Kině. --

-- Na návštěvníky čekal dobře namíchaný
koktejl country muziky a rock´n´rollu. --

jednoho z nejlepších kytaristů a mágů atmosféry – Erica Claptona – se postará Petr Samšuk
s Pavlem Jartymem a kapelou Sam‘s Band.
Zazní průřez celoživotní tvorbou Erica Claptona, bude spousta různých sestav celkem devíti muzikantů, krásné zpěvačky, hammondky,
kontrabas … a vy.
Více informací na www.petrsamsuk.cz
20.00 - vstup 140 Kč / v předprodeji 120 Kč

20. 10. - sobota
Ples Vonoklas ke 100. výročí založení Československé republiky
20:00 - pouze pro zvané

27. 10. - sobota
MrdCheChel Fest vol.1 - koncert
18:00-18:45 / Zrezlej řetěz
19:00-20:00 / 008
20:15-21:15 / Inkoust pana Boučka
21:30-22:15 / Daily Coffee
22:30-23:45 / Nežfaleš
18.00 / vstup 150 Kč
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Michelle Nicolle Quartet

(Austrálie/CZ) - vocal jazz od protinožců
Kdy: pondělí 29. října od 20 hodin
Kde: Club Kino
Srdečně Vás zveme v pondělí 29. 10. od 20.00 do Club Kina
na australskou zpěvačku Michelle Nicolle a její kvartet, jenž
hraje ve složení Libor Šmoldas -  kytara, Jakub Zomer – klávesy, Ronny Ferella (Austr.) – bicí.
Hudební kritikou i fanoušky vysoce ceněná zpěvačka Michelle Nicolle je známá svou schopností proniknout do srdce
písně stejně jako uměním improvizace. Spolu se svým kvartetem průběžně doplňuje a rozvíjí svůj umělecký výraz. Vydala
šest alb, procestovala desetkrát Austrálii a podívala se i do
zahraničí. Svou hudební kariéru začala v 70. letech hrou na
housle v jižní Austrálii, když jí bylo osm let. Nyní žije v Melbourne a je hodnocena jako nejlepší současná jazzová zpěvačka
kontinentu. Vyrůstala na hudbě Billie Holiday, Elly Fitzgerald
a Cheta Bakera, což se promítlo do jejího uměleckého cítění
a hudebních vyjadřovacích prostředků. Více: www.michellenicolle.com. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv zpěvačky

-- Australská jazzová zpěvačka Michelle Nicolle je známá
svým uměním improvizace. --
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Svět, jak ho vidím já!
Průřez tvorbou amatérského fotografa Petra Sládka

Zveme Vás na autorskou výstavu fotografií
do Mokropeské kapličky.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6.října 2018 ve 14 hod.
za účasti autora.

STO ZVÍŘAT - ELEPHANTOUR 2018
Kdy: pátek 12. října od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kapela STO ZVÍŘAT po úspěšné letní festivalové sezóně přichází se svým
podzimním ELEPHANTOUR, což je program sestavený ze třiceti největších
zvířecích pecek a hitovek. Playlist koncertu je i výsledkem fanouškovské 
ankety, takže se diváci mohou těšit na své  oblíbené  songy jako Píseň,
Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší  cesta, Škola a další,
které  jsou výběrem toho nejlepšího ze dvanácti zvířecích alb. Nechybí 
ani ochutnávky z chystaného alba, jako je třeba píseň Dívka T. Vše navíc
podtrhuje pro Zvířata typická  cirkusová žlutočerná  pódiová  prezentace
a kabaretní kostýmy.
STO ZVÍŘAT hraje ve velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková - zpěv,
Honza Kalina - zpěv, perkuse, Jan Beruška Šobr - kytara, Petr Hostinský
- zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík - barytonsaxofon, Martin Kachna Líska - trombon, Pablo Herzog - trubka, Willy Versteeg - baskytara a Miki Nop - bicí.
Černošice ve šňůře samozřejmě nemohou chybět. Koncert se uskuteční
v pátek 12. 10. od 20.00 v Club Kinu. Vstupenky na koncert obdržíte za
240 Kč v předprodeji v Club Kinu nebo za 300 Kč na místě před koncertem. Více informací o kapele najdete na www.stozvirat.cz.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

Úvodní slovo pronesou jeho přátelé.

Výstava potrvá do neděle 28.října 2018
Otevírací doba:

Po - Pá 14,00 - 17,00
So - Ne 10,00 - 17,00
nebo po domluvě - mob. 604 754 054

Svět, jak ho vidím já!
Výstava fotografií Petra Sládka

Kdy: 6. října ve 14 hodin
Kde: Mokropsy, kaplička sv. Václava
Srdečně všechny zveme do Mokropeské kapličky na výstavu fotografií amatérského fotografa Petra Sládka. Vernisáž proběhne v sobotu
6. 10. ve 14 hodin. Výstava pak potrvá až do neděle 28. 10.
Přijďte nahlédnout do světa skrz hledáček fotoaparátu.
Mirka Šiková

-- Program podzimního turné je sestavený ze třiceti největších zvířecích
pecek a hitovek. --

ŽENSKÁ S ČERTEM V TĚLE - LJUBA HERMANOVÁ a její šansony
Kdy: neděle 21. října od 19 hodin
Kde: Club Kino
Pořad je složen z písniček této legendární české šansoniérky, která prožila život, v němž se
zrcadlí celá historie české populární hudby.
Prošla těmi nejzajímavějšími divadly První re-

publiky – smíchovskou Arénou, Osvobozeným
divadlem Voskovce a Wericha, s Oldřichem
Novým se potkala v jeho Novém divadle, získala angažmá v Bratislavské operetě – nabídky
jí prostě pršely z celé Evropy. Po válce účinkovala v Karlínském divadle a pak následovala její

-- Vzpomínkovým pořadem na velkou českou šansoniérku, která by letos oslavila 105 let, budou
provázet, hrát a zpívat Jana Hermachová a Jiří Klem. -FOTO: archiv pořadatele

slavná éra v Divadle Na zábradlí. O tom všem
i o jejích milostných avantýrách a o jejím bohémském životě vypráví tento pořad.
Psali pro ni ti nejlepší textaři a muzikanti,
jako byli Voskovec-Werich a Ježek, Jaroslav
Jakoubek-Luboš Fišer, Pavel Kopta-Vladimír
Vodička, Jiří Suchý-Jaromír Vomáčka, Miloš
Macourek, Václav Havel a mnozí další, což se
také projevuje na kvalitě šansonů, jejichž poetičnost přesahuje dobu svého vzniku.
Střípky ze života a tvorby této slavné české
šansoniérky k jejímu 105. výročí narození posbírala Marie Procházková, režie Věra Herajtová, hrají a zpívají Jana Hermachová, Jiří Klem
a na klavír doprovází Tomáš Alferi.
Srdečně Vás zveme v neděli 21. 10. od
19.00 do Club Kina na toto představení.
Vstupné důchodci a mládež 120 Kč, ostatní
150 Kč.
Pavel Blaženín
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Guanduo
Kdy: pondělí 15. října od 19 hodin
Kde: k
 oncertní sál Základní umělecké
školy, Střední 403
Guanduo tvoří hudebníci Juliano Camara a Eduardo Pinheiro, dva kytaristé, skladatelé a také
přátelé od nejútlejšího věku. Eduardo má titul
bakaláře ze studia kytary na UFMG a Juliano
na UNIRIO. Ačkoli absolvovali jako interpreti, oba vždy sdíleli také skladatelské ambice.
Roku 2015 vzniká jejich první album "Inventos". Oba spojuje vášeň pro brazilskou kulturu
a její různorodé projevy, jenž se odráží v jejich
kompozicích.
V roce 2015 se Guanduo stává také jedním z vítězů XV. Prêmio BDMG Instrumental,
což je jedna z hlavních soutěží instrumentální
hudby v Brazílii, a ve stejné soutěži jsou nominováni na cenu "Melhor Arranjador "(nejlepší
aranžér). V roce 2016 získali ocenění MIMO
Instrumental Prize a nedávno zvítězili v 7. ročníku festivalu FAM (Festival da Alta Mogiana)
v soutěži "Composição Instrumental" (kategorie
instrumentální skladba).
Guanduo již hrálo na nejdůležitějších pódiích

FOTO: Paula Dante

-- Guanduo tvoří hudebníci Juliano Camara a Eduardo Pinheiro, dva kytaristé, skladatelé i přátelé. --

v Brazílii. Nyní se na Juliana Camaru a Eduarda
Pinheiru může těšit také české publikum. Srdečně Vás zveme v pondělí 15. 10. od 19.00
do koncertního sálu ZUŠ Střední 403 na tento

koncert, jenž se koná v rámci mezinárodního
festivalu Kytara napříč žánry. Vstupné 150 Kč,
mládež a senioři 100 Kč.
Pavel Blaženín

Jawbone (UK) - kapela zpěváka a kytaristy Ten Years After
Kdy: pátek 26. října od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jawbone je kapela vedená bluesovým kytaristou a zpěvákem   Marcusem Bonfatim, mimo
jiné kytaristou a zpěvákem legendárních Ten
Years After. Ne, tato kapela nemá ve svém
středu jednu zahraniční hvězdu doplněnou

o české muzikanty. Můžete se těšit na stoprocentní britskou kvalitu a styl.
Jawbone jsou Marcus Bonfanti – kytara,
zpěv, Paddy Milner – klávesy, akordeon, zpěv,
Rex Horan – baskytara, kontrabas, zpěv, Evan
Jenkins – bicí, zpěv. Fanoušci se mohou těšit
na to, že uvidí pořádnou show, spousty sta-

rého dobrého rocku, rock and rollu a blues.
Koncert se koná v pátek 26. 10. od 20.00
v černošickém Club Kinu. Více se dozvíte na
www.jawboneband.com. Vstupné v předprodeji v Club Kinu 200 Kč, a 250 Kč na místě
před koncertem.
Pavel Blaženín

Strašidelné bytosti budou na děti
číhat v Černošicích
Kdy: sobota 13. října, 13.00-17.00
Kde: start u hřiště v Husově ul.
Je tady podzim a doba, kdy ze svých brlohů vylézají jen ježibaby, loupežníci, čerti,
za stromy se schovávají zakleté princezny
a mezi komíny starých domů se vynořují duchové, strašidla a bílé paní.
Chcete se krásně bát a dobře pobavit?
Město Černošice a společnost Velká dobrodružství pro vás připravily na sobotu 13.
října od 13 – 17 hodin speciální Strašidelný
pohádkový les. Na dvoukilometrové trase na
vás i vaše děti budou číhat nejrůznější strašidla z pohádkové říše. Děti budou u každého

z nich muset plnit úkoly. Komu se podaří vysvobodit z hadího zakletí krásnou princeznu?
A kdo pomůže pirátovi najít ztracený poklad?
Kdo zachrání lesního skřítka Mecháčka
a kdo nasytí Ptáka Noha?  Po splnění všech
úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly
u Stromu splněných přání. Trasa pohádkového lesa začíná u hřiště na konci Husovy
ulice a vstupné je 70 Kč za osobu.
Více informací a možnost registrace najdete na stránkách pořádající společnosti
Velká dobrodružství - www.veldo.cz nebo na
FB Velká dobrodružství.
Lucie Nachtigallová

BIO BLUES FEST 2018
Kdy: 24. 11. v 19.00
Kde: Club Kino
Město Černošice pořádá BIO BLUES FEST 2018. Těšit se můžete na:
- Justin Lavash (UK) alternavive folk & blues;
- Dirty Deep (FR) heavy hip-hop blues;
- St. Johnny band (CZ) rock & roll, blues & boogie.
Předprodej vstupenek v minimarketu na nádraží již nyní.
Pavel Blaženín
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Dia de los Muertos

-- Namísto Halloweenu letos
Club Kino rozkvete mexickou
barevností a hravostí při oslavách
Día de los Muertos. --

Kdy: neděle 4. listopadu
Kde: Club Kino
Zapomeňte na Halloween a přijďte s námi
oslavit Den mrtvých aneb Dia de los Muertos!
Po několika úspěšných halloweenských
oslavách, které jsme v Černošicích připravovali, jsme se letos rozhodli pro změnu. Tentokrát
nebudou žádní duchové, krev ani dlabání dýní.
Nebudeme se bát, ale budeme si pořádně užívat a oslavovat na počest mrtvých!
V neděli 4. listopadu tak Club Kino rozkvete mexickou barevností a hravostí při oslavách
Día de los Muertos. Připravujeme pro vás
i vaše děti kreativní zábavu plnou barev a květin. Těšit se můžete na různé soutěže, bude
hrát hudba, ochutnávat budeme mexické dobroty a chybět nebude ani malování na obličej,
bez kterého by to ani nebylo ono. Společně
si vyrobíme květinovou čelenku nebo   tradiční pestrobarevnou malovanou lebku. Sledujte
nástěnky a události ve městě, abyste se včas
dozvěděli všechno podstatné. Vstup je samozřejmě v maskách nebo s pořádně pomalovaným obličejem!

2xFOTO: archiv organizátorek

Bára Nováková & Bára Malá

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAUMAN, Václav: Paci, paci, pacičky – autobiografická próza, jejíž protagonista se s krutou otevřeností a jistým sklonem ke zjednodušení ohlíží za dětstvím a rodinou;  
BOMANN, Corina: Čas vlčích máků – německý psychologický román;
CAHOVÁ, Ivana: Tobě zahynouti nedám
– povídky na téma šoa-holocaustu publikovaných v časopisech mezi lety 1945 – 1989;  
CAMERON, W. Bruce: Psí domov: román
pro všechny psy a jejich kočičí kamarády –
srdceryvný příběh pro všechny milovníky psů;
DEVÁTÁ, Ivanka: Kde spí lufťáci – humorné
povídky;
HANNAY, Barbara: Farmářova žena – příběh
tří generací Australanek žijících ve vnitrozemí.
Tři různé příběhy, tři různé životy;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Kam čert nemůže…
nastrčí manžela – společenský román;
JANEČKOVÁ, Klára: Pád do tmy – román
pro ženy;
LITTLE, Elizabeth: Nejdražší dcera – americký detektivní román;
MARSONS, Angela: Pokrevní pouta. Případy Kim Stoneové – anglický detektivní
román;
MORRIS, Heather: Tatér z Osvětimi – kniha
vznikla podle skutečného příběhu, jenž souvisí
s jedním z nejznámějších symbolů holocaustu - čísly, která měli vězňové vytetována na
předloktí;
PICOULT, Jodi: Prostá pravda – kniha je zajímavou sondou do života Amišů, jejich zásadních otázek rodinného života a generačních
rozdílů;
TENENBOM, Tuvia: Čau uprchlíci – reno28

movaný izraelsko – americký novinář si ve
své nejnovější výjimečné próze vzal na mušku
horké aktuální téma – uprchlickou situaci v Německu, mimořádně vtipná a alarmující zpráva
o migrantech;
VIGAN, Delphine de: Pouta – psychologický
román.
Naučná literatura:
ADAMOVÁ, Karolína: Velké dějiny zení koruny české. Tematická řada právo – historický vývoj českého a československého práva
od raného středověku do roku 1992;
BROŽ, Jindřich: Bojiště středních Čech –
průvodce po velkých bitvách a významných
historických vojenských střetnutích ve středních Čechách, kniha je určena nejen pro milovníky turistiky, ale také pro milovníky historie
a vojenství;
CÍLEK, Václav: Poutník časem chaosu – obsáhlý knižní rozhovor, který vedl s geologem,
spisovatelem a myslitelem Václavem Cílkem
novinář a publicista Jan Dražan;
SEWARD, Ingrid: Můj manžel a já: princ Philip a Alžběta II. – biografie Alžběty II. a prince
Philipa – autorka v knížce zachycuje zákulisí
britského dvora, přináší řadu zajímavostí, drobných detailů a historek, vysvětluje otázky protokolu a britských zvyklostí;
SLIMÁKOVÁ, Marnit: Velmi osobní kniha
o zdraví – kniha o zdravém životním stylu, až
dočtete tuto výjimečnou knihu, uleví se vám.
Už nikdy vás nenapadne držet dietu. Zjistíte
totiž, že žít zdravě je mnohem přirozenější, logičtější a jednodušší, než jste mysleli;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Breviář pozitivní
anarchie – soubor úvah populárního spisova-

tele Vlastimila Vondrušky, ve kterém představuje své politické komentáře a názory k aktuálním
společenským tématům.
Pro děti a mládež:
BARÁNKOVÁ, Vlasta: Kouzelná cesta
domů – příběh o dětech, které putovaly na
kouzelném mráčku na prázdniny za babičkou
do Prahy, pro mladší děti;
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Herkules na zámku – zábavné i strašidelné povídání o kocouru
Herkulovi, pro děti od 9 let;
HARGRAVE, Kiran: Dívka z inkoustu
a hvězd – fantasy, nejlepší britská dětská kniha roku 2017, pro čtenáře od 13 let;
HAŠKOVEC, Vít: Malované dějiny Evropy –
dobrodružné výpravy evropskými dějinami, pro
děti od 8 let;
HURTÍKOVÁ, Vlasta: Kocourek Matýsek –
pohádky pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu, pohádky
s piktogramy;
LOMOVÁ, Lucie: Anča a Pepík – komiks;
NOVOTNÁ, Anna: Banán: podivuhodná
cesta Bruna Banána z plantáže až do koše
– cesta jednoho banána z tropické plantáže
v Karibiku až do Evropy;
SMOLÍKOVÁ, Klára: Spolkla mě knihovna –
dobrodružný příběh kluka Davida, který má ze
všeho nejradši čtení, seznámí děti s dějinami
knih a knihoven, pro děti od 10 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa:
9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek:
9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

