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Ze zasedání městského zastupitelstva
dne 19. 6. 2002
Zastupitelstvo m.j. schválilo:
 rozpočtová opatření pro rok 2002, kterými se mění zařazení několika položek,
 rozdělení finančních prostředků na činnost mládeže,
 darovací smlouvy mezi městem a Czech
Property Investments a.s., Geodet s.r.o., Alpin
Praha s.r.o., Ekospol a.s., panem Vošahlíkem
a paní Valterovou. Smlouvy se týkají zejména
pozemků, souvisejících se stavbou vodovodu,
kanalizace a komunikací v lokalitě Lada-sever
včetně prostředků na jejich realizaci,
 obecně závaznou vyhlášku Řád veřejných pohřebišť v Černošicích,
 odprodej malých pozemků (max. 204 m2)
manželům Václavkovým, panu Moravcovi
a paní Janákové,
 záměr směny pozemků mezi městem
a panem Dlouhým a paní Novákovou okolo bývalé prodejny plynu,
 smlouvu o zřízení věcného břemene na
optický kabel,
 přijetí dotace na dostavbu vodovodu
v lokalitě Měchurky,
 návrh zadání 2. změny a doplňku ÚP
města a doplňující vyhlášky.
 Zastupitelstvo pověřuje radu města dále
jednat s investorem o investičním záměru
Vráž – centrum.

Ze zasedání rady
dne 26. 6. 2002

Uzávěrka příštího čísla bude
ve středu 18. září 2002

 Rada souhlasí se stavbou kopané
studny v ulici Revoluční 13, s přeložkou
vedení NN u lávky Černošice – Lipence,
se stavbou vrtané studny v ulici Vrážské,
se stavbou kopané studny V topolích, se
stavbou studny na pozemku u č. p. 309, se
stavbou RD na pozemku č. parc. 4101/10,

informační listy

Č e r n o š i c e

ze zasedání rady
s přestavbou chaty na RD v ulici Rumunské,
se stavbou RD na pozemku č. parc. 1693/3,
s umístěním listovní dvojschránky v osadě
Slunečná, s realizací části oplocení mezi
ZUŠ a sousedním RD.

a vojáků vyhlašuje zřizovatel školy spolu
s ředitelem ZŠ Černošice
mimořádné volno pro žáky po dobu
nutnou k odstranění následků povodní.

 Rada souhlasí se zakoupením odchytové
techniky pro městskou policii.

VYUČOVÁNÍ ZAČNE
9. 9. 2002 v 8.00 hod.

 Rada neschválila finanční příspěvek dětskému pěveckému sboru Chorus Angelus
(pro nedostatek finančních prostředků, ve
sboru jsou sice i černošičtí, ale sbor sám
černošický není).
 Rada nesouhlasí s konáním společenské
akce v prostoru skládky U dubu.
 Rada nesouhlasí s hrazením vodovodních
odboček z prostředků města, uhradí si je
vlastníci napojovaných nemovitostí.
 Rada na návrh tajemníka MÚ odvolává
z funkce vedoucí SÚ ing. Paříkovou.

Ze zasedání rady
dne 17. 7. 2002

Rodiče, kteří se nemohou v době mimořádného
volna postarat o své školní děti, mohou využít
činnost družiny, a to v době od 2. 9. do 6. 9.
2002. Školní družina bude provozovat svou
činnost v budově školy v Komenského ulici.
Kapacita družiny je omezena. Případný zájem
nahlaste řediteli školy na tel. číslo 51 64 02 31
nebo 51 64 32 29 nejpozději do 29. 8. 2002 do
12 hodin. V případě stravování je třeba si vyzvednout složenky a zaplatit obědy u vedoucí
školní jídelny paní Kočové k témuž datu.

Mimořádné sociální dávky
Žádosti o jednorázové sociální dávky občanům postiženým povodní jsou vyřizovány na
MěÚ Černošice.

 Rada projednala připomínky pana Kuníka
k postupu rekonstrukcí ulic na Vráži.

Nabídky pomoci

 Rada se seznámila s upravenou verzí návrhu výstavby centra Vráž a projednala
způsob spolupráce s investorem.

Vážení občané, obracím se na vás ve věci
pomoci s odstraňováním následků povodní
a současně děkuji všem, kteří již pomoc
poskytli.
V současné době je možno:

 Rada souhlasí s přestavbou chaty na RD
v ul. Chebské, se stavbou RD v ul. Havlíčkově,
se stavbou vrtané studny v ul. Karlštejnské, se
stavbou RD na Ladech a s prodloužením kanalizačního řádu v ul. Chrudimská o 15 m pro
připojení RD.

DAROVAT

 Rada projednala žádost družstva Dipra
o vyjádření k podnikatelskému záměru na
využití areálu TS.

finanční prostředky formou daru městu
Černošice, který bude využit ve prospěch
postižených občanů.
Lze zasílat na účet 96036605/3400, variabilní symbol 2321, nebo lze příslušnou částku
složit hotově v pokladně Městského úřadu
Černošice. S dárci bude dodatečně sepsána
darovací smlouva a způsob použití získaných
prostředků bude zveřejněn.

Posunutí začátku vyučování

POSKYTNOUT

V důsledku živelné pohromy a nutnosti
ubytování evakuovaných osob, dobrovolníků

pomoc s ošacením pro postižené záplavami,
uskladnění zachovaných věcí, dočasné uby-

 Rada souhlasí s prodejem pozemku
(č. parc. 2995/40 o výměře 981 m2) v ul.
Moravské za cenu 2 014 za m2.
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informace
tování, pomoc při obnově vybavení domácnosti. S nabídkami se, prosím, obracejte na
pí. Řepovou, tel. č. 0605 212 715

 Česká pojišťovna – klientský servis:
67 15 83 28, 67 22 26 01
 opraváři:

Důležitá telefonní čísla:
 revize-elektro: Cejnar

0603 468 171

Poul R. 0603 158 848

Brožek 0602 395 823
Brožek ml. 0777 850 882
Pešata 51 64 24 09
Zika
0607 832 435,
51 64 02 68
Fiala
0737 482 507

P O V O DE Ň 20 0 2

Následující záznam událostí nelze číst jako
vyprávění ex post, se znalostí toho, jak se to
vyvíjelo a jak to nakonec dopadlo. Záměrně
se držím záznamů v povodňové knize,
psaných a konaných ve chvíli, kdy nikdo
nemohl ani s pomocí bujné fantazie předvídat to, co v dalších dnech ve skutečnosti
přišlo. Sepsal jsem ty události pro Listy
proto, aby zúčastnění měli vzpomínku a ne-

zúčastnění informaci, co všechno se ve městě Černošice dělo ve dnech 8. – 20. srpna. Při
troše štěstí je použijeme už jen jako podklad
pro vyprávění vnoučatům. V horším případě
je vezměte jako zkušenost, použitelnou při
povodni příští.
První záznam je z 8. srpna. Je to čtvrtek
před „povodňovým týdnem“:
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povodeň
8. 8., čtvrtek
16.00 Vedoucí referátu životního prostředí
přijímá telefonické oznámení z Berouna o vyhlášení I. stupně povodňové aktivity. Vcelku
banální záležitost.
19.15 Okresní povodňová komise vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity. Tajemník
Dvořák svolává povodňovou komisi města
Černošice.
21.00 Poprvé se schází povodňová komise.
9. 8., pátek

16.00 Začíná další povodňová komise. Vyklizena osada Na Vírku. Varováno zahradnictví
Tatar – údajně neskladuje žádné nezajištěné
chemické prostředky. Varovány provozovny
v Mokropsích. Je odsouhlasen plán případné
evakuace. Městská policie a hasiči sledují
komunikace a jsou připraveni je uzavřít.
Starostka nechává uzavřít studnu a vrt v zátopové oblasti a doplnit vodojemy. Prioritou je
ochránit vodárnu, nepřetržitě z budovy čerpat
vodu a nenechat zalít technologii. Hasiči zajistí čerpání po výpadku proudu. (Podařilo se,
v době kulminace chybělo 15 cm) Zjišťuje se,
že v dané chvíli jsou v Černošicích čtyři tisíce
litrů balené vody.

7.00 Kulminace hladiny Berounky. Permanentní kontrola podél řeky: tajemník, městská policie, hasiči. K zatopení zahrad a chat
Pan Hokr začíná s přípravou prostor ve
dochází pouze v osadě Na Vírku.
škole pro případnou evakuaci, volán ředitel
11.30 Hladina opadá.
Moucha, který počínaje pondělní nocí pak
spolu s paní Sokolovou zajišťuje provoz ško18.00 Odvolán II. stupeň.
ly-ubytovny (v některých dnech zde bydlí
9. 8. – 11. 8.
téměř sto osob.) Z dovolené je povolána
Hasičský záchranný sbor Mokropsy pravi- vedoucí školní jídelny paní Kočová, vaří
delně sleduje průtoky a telefonicky hlásí na zpočátku sama, od dalšího týdne už nastupují
MěÚ.
kuchařky, jídlo v prvních dnech nakupuje
a financuje paní Sokolová, mokropeská pe12. 8., pondělí
11.30 Znovu je pro Berounku vyhlášen kárna dodává pečivo po koruně. Do školy si
II. stupeň. Na půl druhou svolána povodňo- začíná docházet „poklábosit“ psycholožka,
vá komise, rovnou už do hasičské zbrojnice paní Obeidová.
v Mokropsích, ze které se na další týdny
stalo centrum veškerého dění. Komise se
schází ve složení starostka Langšádlová, tajemník Dvořák, členové rady Hokr a Holub,
hasiči Blažek a Prskavec za Mokropeský
sbor a pan Rábl za Černošický, pan Sopr
z Technických služeb a pan Dušička, velitel Městské police. Nikdo z nich netuší, že
spolu téměř nepřetržitě stráví dalších mnoho
dnů. Městská policie okamžitě jede varovat
obyvatele i rekreanty v zátopové oblasti.
Technické služby rychle odklízejí kontejnery. Hasiči vyvěšují varovná oznámení.
Je předpoklad, že voda dosáhne Ukrajinské
ulice. Připravuje se dostupná technika a posádky. Hasiči připravují čluny. V Berouně je
průtok 268 metrů krychlových, čeká se 400.
Okresní povodňová komise zapomněla vyhlásit III. stupeň, ale vzhledem k hlášeným
průtokům jakoby se stalo.
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Další zasedání povodňové komise svoláno
na šestou.
18.00 Jsou obcházeni lidé v I. evakuačním
pásmu s tím, že je pravděpodobná evakuace
v dalších hodinách. Nevidomý pán je evakuován hned. Dohoda s ředitelem Sdružení
samaritánů, že přistaví vozidlo záchranné
služby. Další komise bude v osm večer.
20.00 Beroun hlásí 330 kubíků za vteřinu.
Odhad na ráno je 600 kubíků. Dva lidé se
slepeckým psem evakuováni na Kazín. Čtyři
policisté z Policie ČR pomáhají se zajištěním evakuované části. Kontrola Švarcavy.
Zvýšený průtok, bez nebezpečí.
22.00 Beroun hlásí 440 m3. V osadě Vírek
je zatopena cesta, nejsou tam žádní lidé.
Domluva s Rozvodnými závody, že budou
vypínat proud pouze, bude-li to nezbytně
nutné.

povodeň
22.15 Beroun hlásí 538 m3. Další zasedání
bude o půlnoci.
23.00 Beroun hlásí 590 m3.
24.00 Zasedá povodňová komise. Je zatopen
Jedličkov, osada Vírek, oblast u hřiště. U brodu je voda 60 cm pod Komexem. Silnice na
Radotín je průjezdná.
13. 8., úterý
2.05 Beroun hlásí 700 m3. Povodňová komise se schází každé dvě hodiny. Nově je
zatopena Ukrajinská, osada Křižárna, ulice
Na drahách. Další zasedání ve čtyři ráno.
2.45 Uzavřen příjezd z Radotína.
3.30 Do školy je přivezeno 12 přikrývek
a karimatky. Průtok v Berouně je 805 m3 za
vteřinu.
4.00 Počet evakuovaných: 200, většina u známých a příbuzných. Stále prší. Zatopena silnice pod radotínským přejezdem. Do školy
odváženi další obyvatelé chat.

4.15 Kontrola II. evakuačního pásma. Pan
Kratochvíl odmítá opustit dům. Je obeznámen s tím, že to poslední výzva. (Nakonec
se evakuoval.)
5.00 Beroun hlásí 900 m3.
5.45 Rozhodnuto o II. evakuační vlně. Obyvatelé jsou informováni.
6.15 Zasedá povodňová komise. Přichází
informace, že voda bude možná stoupat až
o 50 m3 za hodinu, poprvé zmínky o nebezpečí stoleté vody. Evakuováno 56 lidí.
Stav vody u černošické lávky: voda 10 až
20 cm pod lávkou. Lávka okamžitě uzavřena.
Kontrola chat – jsou prázdné. Uzavřeny a hlídány zaplavené ulice. Švarcava je průtočná,
ale stále stoupá. Městská policie žádá Policii
ČR, aby zkontrolovala zahradnictví v Černošicích I s ohledem na skladování nebezpečných látek. Komise zasedne v osm ráno.
6.30 V Berouně 990 m3 za vteřinu.
7.15 V Berouně 1058 m3 za vteřinu, prognó-
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povodeň
za vzestup. Průběžná evakuace, přistavena
auta. Rozvodné závody vypínají proud v části
obce. Hasiči čistí lávku od naplavenin. Tatra
vyprošťuje (záznam nečitelný). Vylévá se
Švarcava, ale zatím nikoho neohrožuje.
10.05 V Berouně 1200 m3 za sekundu.
Pokračuje evakuace. Přes lávku jsou do
Černošic evakuováni lidé z Lipenců. Posíleny
hlídky, kontrolující zákaz vstupu. Není známo, že by někde byly osoby v ohrožení. Ve
škole je zavedena evidence evakuovaných.
Ředitel Moucha přiváží lehátka. Přestává
fungovat čerpání kanalizace. Kontrola vodárny. Doplněné čerpadlo, voda opět teče.
12.00 Beroun hlásí 1496 m3 a stále rostoucí
hladinu. Předpoklad stoleté vody. Technické
služby se připravují na evakuaci do areálu
Řehoř. Další přikrývky přivezeny do školy.
Ohrazen prostor stoleté vody, hasiči a policie
varují všechny občany. Pod železničním mostem se utrhla bouda s občerstvením, hlášeno
černošickým hasičům.
13.04 Domluveno, že evakuované navštíví
dr. Březovský. Beroun hlásí 1534 m3. Petr
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Pánek dováží ze Sokola do školy žíněnky na
spaní. Přerušeno vlakové spojení. Zajišťuje
se náhradní spojení autobusy. (Zápisy v povodňové knize jsou stále heslovitější: policie
uzavřela Q100, klíče od čekárny… čerpadlo,
Tereza – škola, Beroun 1568, Lavičky pod
proudem, atd….)
16.07 Utrhl se bagr, směřuje k lávce. Do lávky narazil ponton. Zajištěny deky a přikrývky pro školu. Evakuace pokračuje. Beroun
1632 m3.
18.00 SDH 1 posláni k vodárně k zásahu.
Problémy s okukujícími lidmi. Člun připraven. SDH připraví čerpadla pro výpadek
vodárny, klíče k dispozici u pana Rejlka.
Probíhá evakuace betonárky. Stav mostu:
z pilíře jsou vidět tři kameny odshora.
18.30 Základní škola – organizace je plynulá. V 17 hodin nastoupí na výpomoc paní
Šimková.
20.00 Stav v Berouně 1738 m3, průtok tedy
pořád nedosáhl svého maxima. Připraveni
dobrovolníci v záloze: Volf, Kopačka, Pánek

povodeň
– kdykoli v noci k dispozici na mobilech.
Tím se rozbíhá mašinérie dobrovolníků, která v době, kdy píšu tento článek, ještě stále
nekulminovala. Je vypnut přívod elektřiny
k vodárně, vodojem je však naplněn, zásoba
vody na tři dny, lze částečně doplňovat gravitací, policie bude hlásit, že je třeba šetřit
vodou, hlavně na Horce. Je zaplavena cesta
od Dobřichovic.
20.15 Utrhla se dobřichovická lávka. Ve
škole je 33 osob, jsou zaopatřeni, návštěva
lékaře, deky, voda, potraviny – O.K.
21.00 Beroun 1774. Hladina stále stoupá.
Začíná další bezesná noc.
14. 8., středa
02.00 Šéf Městské policie Dušička zajišťuje
další hlídky, uzavírající zatopenou oblast,
nastupují dobrovolníci. Hasiči kontrolují
lávku, prozatím stojí. Vodárna – chybí 40 cm
do zalití vodárny, hasiči čerpají vodu maximálním tempem.
04.00 Voda dosáhla brány do hasičárny Č II.
Železniční most je v pořádku, je z něj vidět

pouze betonová hlava. Zpráva, že stoupající
hladina je momentálně způsobena nedostatečným odtokem do Lahovic.
4.30 Hasiči jedou zkontrolovat stav vody
v Kazínské. Štáb zasedá nepřetržitě. Kafe,
tekutiny a jídlo zajišťuje takzvaná „Šárka
z hasičárny“ a její pověst stále roste. Když
se občerstvování patnácti osob v dalších
dnech nenápadně proměnilo na plnou penzi
pro 80 lidí – vojáky, hasiče, záchranáře, pomáhající dobrovolníky, přišla ke slovu polní
kuchyně před hasičskou zbrojnicí, která jede
na plné obrátky do těchto chvil.
5.30 Projela první souprava panťáku do
Dobřichovic.
6.00 Stav vody v Berouně: 1752 m3/s. Kulminace v Berouně už proběhla. Starostka
domlouvá se skladem Červeného kříže první
humanitární pomoc a posílá tam auto. Přiváží
první dávku Sava a dalších čistících prostředků, stovky párů gumových rukavic, kbelíky,
hadry, lopaty, toaletní papír, pleny, prášky na
praní, balenou vodu…
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povodeň
7.00 Na levé straně mostu uvízl ponton
a střecha chaty. Hladina 5 cm pod mostem.
Vodárnu hasiči stále udržují v činnosti. Hlásí se mnoho dalších dobrovolníků,
nakonec jich jsou stovky. MÚ začíná jejich
evidenci, paní Jahelková zjišťuje potřeby
a rozesílá je; s narůstáním jejich počtu vzniká slušně velký dispečink, pracující v podobě
paní Brožkové též dodnes. Neprobíhá svoz
odpadu – až v sobotu a neděli. Evakuace
obyvatel: nikdo není v ohrožení. Pekárna
v Mokropsích krátkodobě nepeče. Hasiči
Mokropsy provedou obhlídku na člunu,
v pěti zaplavených domech je celkem deset
neevakuovaných lidí, krizový štáb s nimi udržuje kontakt. Hasiči Černošice zajistí pro vodárnu náhradní čerpadlo. S ČSAD domluvit
náhradní kyvadlovou dopravu. Domluveno,
vyvěsit oznámení na nádražích. Technické
služby zajistí vyprázdnění kontejnerů. Velitel
městské policie zajistí hlídání zatopených oblastí za pomoci dobrovolníků. Pan Rajmont
zjišťuje, jak jsou zásobovány obchody, zjišťuje stav základních položek. Příští komise
v poledne.
12.00 Beroun: 1654 m3, hladina konečně kle-
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sá. Zjištěn únik ropných látek z areálu Komex.
Provedena opatření. Zásobování v pořádku.
Vodárna: přistaven náhradní zdroj od hasičů
z Třebotova, čerpáme stále. Informovat obyvatele: šetřit vodou, doprava, dobrovolníci,
odpady. Čistička odpadních vod je zatopená.
Lávka stojí. V Hokrově školním penzionu
(s výhledem na řeku, jak říká), je v této chvíli
ubytováno 30 osob. Jedna osoba převezena do
nemocnice.
18.00 Soustředěny informace o ekol. rizicích:
jedno auto ve vodě, tři kompresory, soustruhy. Olejové náplně uzavřeny, z převodovky
vypuštěn olej, ostatní hermeticky uzavřené.
Štáb prověřuje, zda voda od Prahy je skutečně pitná – je v pořádku. Problémy způsobují
lokální nádrže na plyn, někteří obyvatelé je
neuzavřeli, jiní nezajistili proti uvolnění, takže nádrže plavou.
14.15 Klesá hladina, pásmo zmenšeno.
V knize je dále poznamenáno mnoho telefonních čísel s poznámkami jako: vysoušeče,
čerpadla, veterina… Nastává druhá etapa:
zajištění humanitární pomoci. Z Rakovníka
přijíždí na pomoc Tatra 815 s posádkou.

povodeň
18.00 Povodňová komise. Beroun 1400 m3/s.

Vlaky se snaží dodržovat jízdní řád.

Stále hlídat lávku. Evakuované obyvatele
nechat ve škole. Vodárna přežila.

16.00 Příjem humanitární pomoci, složeno
v Technických službách a hasičárně. (Starostka si vzpomněla, že dva chemické záchody
máme objednány na pouť, plánovanou na
neděli – pouť nebude, ale záchody nechává
přivézt. Vida.)

15. 8., čtvrtek
7.10 Beroun – 833 m3/s. Postupné zprůjezdňování cest, odstraňování překážek. Nutno
koordinovat čerpání sklepů. Čerpání studen,
zatím nikoli čištění. Nutno zajistit chemické záchody. Norná stěna – Komex. Lávka
– ponton, karavan, zatím ji nechat uzavřenou. Silnice do Radotína – uzavřená. Nutno
stále čerpat vodárnu. Samaritáni – celkem
poskytli ošetření 200 lidem, tři odvezeni do
nemocnice.
12.00 Záchody zatím nejsou, chtějí je všichni. Vyklizené ulice: Ke hřišti, Ukrajinská,
K Madridské. Čerpá se: V topolích. V Lavičkách bezpečno. Kyjevskou a Madridskou
spláchnout. Technické služby posypou chlor.
vápnem pruh silnice. Chataře možno pouštět
do chat. Statici kontrolují domy, vyhledávají
se majitelé domů. Lávka, ponton: jedou hasiči
z Kladna a Řevnic, nutno vyklidit Kazínskou
od aut. Probíhá čerpání u vodárny v Černošicích. Paní Brožková rozesílá dobrovolníky.

17.45 V Kyjevské se propadla vozovka, řeší
technické služby.
18.30 Lávka v Černošicích: porušena statika,
nutno zavařit z obou stran kari-sítí (Pánek).
20.15 Lávka zajištěna před vstupem. Umístěny výzvy „vstup zakázán“, je informována
městská část Praha 5, JUDr. Fialová.
16. 8., pátek
8.15 až 24.00 Je nutné obejít všechny zaplavené domy, zjistit rozsah škod a akutní potřeby lidí. Z dovolené jsou předčasně odvolány sociální pracovnice. (Mimochodem pod
Černošice spadají v tomto smyslu všechny
zatopené obce z Poberouní, jenom na zálohách bude nutno vyplatit devět a půl milionu korun.) Pan Kučírek: pomoc s bagrem
v Černošicích, pan Kříž a Technické služby

9

povodeň
v Mokropsích. pomáhají přespolní hasiči:
v Mokropsích z Jíloviště, Trnové a Solopisk,
v Černošicích z Třebotova. Přijíždí třicet
vojáků. Zahajují se práce na zprovoznění
čističky – ing. Zimová. Lávka stojí, ponton
zůstal. Černošice I – zavápnit. Pomoc při
likvidaci je přednostně poskytována trvale
bydlícím. Kontejnery odváženy průběžně.
V povodňové knize přibývá heslovitých zápisů: Voda, kanalizace – bakterie. Očkování.
Statici. Policie, vojáci. Škola. Bobcat. Kontejner. Průjezdnost. Lávka. Dobrovolníci. Místnost krizového štábu v hasičárně připomíná
úl – papíry, telefony, humanitární pomoc,
jídlo. Dveře jsou ale po celou dobu otevřené – lidé se přicházejí domlouvat kdykoli:
postižení, vojáci, dobrovolníci, hasiči, zdravotníci, podle potřeby doplňovaný krizový
štáb. Řevnická skládka nepoužitelná, čeká
se dvě hodiny na vjezd. Krátkodobě mezideponie odpadu u zlatnictví na Vráži, poté
vyvážíme na skládku U dubu. Informace,
že večer přijede 20 vojáků na práci (místo
toho pak přijelo 10 vojáků na hlídání). Jsou
podřízeni Městské policii. Ing. Zimová
s manželem jede svým autem pro chlorové
vápno, přiváží devět pytlů. Žádná čistička
v Poberouní není funkční. Zavolat kafilérii
– odvoz masa a uhynulých zvířat. Odčerpat
všechny žumpy. Infekce hrozí především
z chatových osad, kde je velká koncentrace
suchých záchodů. Přišly první vysoušeče.
17. 8., sobota
Ponton ohrožuje při klesající hladině černošickou lávku vlastní vahou, je připevněn lany
a pomocí autogenu odstraněn. Do nemocnice
je odvezena paní s podezřením na úplavici.
Policie a vojáci odhánějí auta, která komplikují záchranné práce. Sháníme vysoušeče
pro trvale bydlící. Hlásí se dobrovolníci.
Sociální pracovnice a další kontaktují obyvatele zaplavených domů. Zjišťujeme, že
i v chatách je řada lidí, kteří nejsou trvale
hlášeni, přesto v chatách trvale žijí a nemají
kam jinam jít, bude nutno se o ně postarat.
Sháníme ošacení – paní Řepová a Látalová
zjišťují, co lidé konkrétně a v jakých velikostech potřebují a pokud možno na míru přivá-
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žejí z humanitárních skladů. U pana Mandy
se zřizuje cíleně vybavovaný humanitární
skládek. Zjištěno, že firma Polárka napojila
mrazáky bez jištění, čímž během zaplavení
elektroinstalace vážně ohrozila životy lidí.
V Gematestu jsou zřízeny veřejné sprchy
a toalety. Pan Malíř sváží svým pick-upem
humanitární pomoc. Ve 12 hod. je opravena
a zprovozněna lávka. Chatové osady procházejí hygienici. Přijíždí dalších třicet vojáků,
tentokrát na pomoc s úklidem. Je zprovozněna čistička.
18. 8., neděle
Agentura Člověk v tísni posílá týmy dobrovolníků. Probíhá očkování první části
pomáhajících. Deset vojáků je odveleno do
Vraného. Rozbíhá se široká pomoc: uklízení,
praní prádla, hlídání dětí, ubytování, skladování věcí ze zatopených domů. Přicházejí
první peníze na účet. Pohonné hmoty čerpány z hmotných rezerv. Dobrovolníci jsou
ubytováváni ve škole, vaří školní kuchyně +
Šárka v hasičárně.
19. 8., pondělí
Pokračuje odstraňování následků. Přijelo
dalších dvacet dobrovolníků, tentokrát z Arcidiecézní charity z Hradce Králové, humanitární pomoc z Unhoště a Říčan, náklaďák
a kontejnery z Úval, pan Plný poskytl nákladní auta, plynaři, pan Kříž a pan Švestka
auta a nakladače. U chat se vrší nekonečné
hromady odpadu, spolupráce s chataři místy
problematická. Dobrovolníci jsou posíláni
cíleně lidem, kteří potřebují pomoc. Jsou
kontaktována spřátelená zahraniční města.
V polské Lešnici sehnali třicet (!) vysoušečů
a vydali se na cestu do Černošic.
Je připraven seznam dětí ze zatopených domů, zvažuje se tábor, od dalšího týdne bude
fungovat „školka“ od dvou do devíti let.
20. 8., úterý
Je odvolán II. stupeň povodňové aktivity. Formálně končí práce povodňové komise a pokračuje již jen jako krizový štáb. Končí povodňová kniha. Při pohledu na frmol kolem
hasičské zbrojnice se nezdá, že by fakticky
v dohlednu cokoli končilo.

ze života obce
Celkem bylo zaplaveno 97 domů a 550 chat.
Evakuováno bylo 200 lidí. Dva domy mají
vážně porušenou statiku a několik dalších
méně narušenou, spadlé příčky apod. Asi
35 rodin se dostalo do dlouhodobě tíživé
situace.
Jako celek byly Černošice zasaženy povodní
v míře snesitelné, měřeno osudem jiných.
Rodiny ze zatopených domů to však ze své
perspektivy nutně vidí jinak: jejich individuální situace je stejná jako těch od Písku
či Mělníka. Stejně jako oni mají zničené
domovy. Jsou-li obklopeni naprostou většinou domů vodou nezasažených, je to pro
ně nějaká výhoda? Může být – pokud přijde
pomoc a pokud bude trvat dostatečně dlouho.
Zatím pomoc přišla.
Radek Bajgar
(fotografie z povodně z archivu SDH)

Volby do místního zastupitelstva v Informačních listech
1. a 2. listopadu proběhnou v Černošicích,
tak jako v ostatních českých obcích, volby
do místního zastupitelstva. IL umožní všem
subjektům, které se do černošických komunálních voleb přihlásí, aby v zářijovém čísle
zveřejnily své kandidáty a v říjnovém čísle
své volební programy.
Zveřejnění předvolebních příspěvků se bude
řídit následujícími pravidly:
Každému volebnímu uskupení, které bude
chtít IL využít, bude vyhrazena v každém
z obou čísel IL jedna samostatná strana
v souvislém bloku předvolebních příspěvků.
Pořadí příspěvků stran v IL bude abecední
podle názvu subjektu.
Vydavatel si u volebních zmocněnců zjistí,
zda souhlasí se zveřejněním svých kandidátů
v zářijovém čísle IL. U těch uskupení, která
budou souhlasit, budou údaje o kandidátech
beze změny převzaty ze zaregistrované kandidátní listiny.
Ta volební uskupení, která budou chtít uveřejnit v říjnovém čísle své volební programy,
předají texty volebních programů ve dvou

vyhotoveních v zalepené obálce nadepsané
jménem uskupení do podatelny Městského
úřadu do středy 10. října do konce úředních
hodin. Redakce si jedno vyhotovení a případně médium vyzvedne a druhé vyhotovení
vrátí do obálky, kterou pak uloží v podatelně
pro případnou pozdější kontrolu.
Texty pro říjnové číslo je možné předat
v elektronické podobě v jakémkoli běžném
formátu nebo v podobě papírové předlohy.
Texty v elektronické podobě je možné předat na disketě nebo CD, vždy však musí
být v obálce dvě papírové předlohy vzhledu
stránky. Texty dodané pouze jako papírová
předloha budou pro uveřejnění oskenovány.
Vydavatel zajistí předání těchto pravidel zmocněncům všech volebních uskupení, zaregistrovaných v Černošicích, v prvním zářijovém
týdnu. Redakce IL zajistí, aby texty volebních programů byly uveřejněny v souladu
s předlohou. Pokud se vyskytnou při přípravě tiskové předlohy technické problémy,
budou vyřešeny se zmocněncem příslušného
uskupení. Redakce IL zajistí, aby říjnové
číslo bylo distribuováno černošickou poštou
nejpozději od pátku 25. října.
redakce

Změny telefonních čísel
V souvislosti s přechodem na evropské číslování budou od konce září všechna osmimístná černošická telefonní čísla, začínající
5164 nebo 5108, změněna na devítimístná,
začínající číslicí 2 a dále obsahující dosavadní číslo. Např. číslo 51 64 03 28 bude
nahrazeno číslem 251 640 328.

KLUB KINO
V černošickém kině jsem byl naposledy
na filmu Je třeba zabít Sekala. Seděli jsme
zmrzlí v kabátech, ale zaplaťpánbů za to. Nedlouho potom kino zavřeli, protože obci se
už moc nechtělo doplácet čtvrt milionu ročně
na provoz sálu. Sokolové byli nešťastní – kinosál by tenkrát pronajali třeba i jako sklad,
jen aby měli na činnost aspoň v sousední
tělocvičně.
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ze života obce
Dnes má tělocvična nový vchod, rekonstruované sociální zařízení, budova má nové
izolace, topení, venku parkoviště a chodníky
– na černošické poměry luxus nevídaný. To
všechno díky vestavbě poměrně velkorysého klubu do prostoru bývalého kinosálu.
Otevřeno bude nejpozději v říjnu.
Právě dokončovaným interiérem mě provází
sám pronajímatel – pan Josef Barchánek,
jinak majitel mokropeské firmy ŠIBA. První
dojem je impozantní – na chvíli si myslíte,
že Černošice mají konečně náměstí. Interiér
je pojatý ve stylu staropražského náměstíčka:
pekařství, vetešnictví, švec, pouliční lampy,
okapy, kanály. Sál zachoval terasovité uspořádání, které ostatně měl ještě předtím, než
ho za komunistů zabetonovali i s dřevěnou
podlahou. Vpředu je jeviště s promítacím
plátnem, vzadu bar a za ním kuchyně. Další
sezení je na balkóně. Vstup i pohyb po sále
je bezbariérový, což je třeba vyzdvihnout
jako kulturní počin v Česku bohužel zatím
nesamozřejmý.
Ptám se pana Barchánka na věci, které mě
zajímají nejvíc. Bude fungovat kino? Bude.
Budou diskotéky? „Rozhodně žádné diskotéky, to mám i ve smlouvě.“ Nebude tam moc
nahuleno? Seznamuju se se zbrusu novou
vzduchotechnikou. Co bude na jídelním lístku? „Jako základ klasická evropská kuchyně,
k tomu výběr mexických jídel. Nepočítáme
s hotovými jídly.“
Kino by se mělo hrát v rozsahu asi jako dřív,
tak osmkrát až desetkrát do měsíce. Kromě
běžných distribučních filmů chce promítat
i různé cykly, třeba přehlídky jednotlivých
režisérů nebo dokonce grotesky s živým klavírním doprovodem. Zní to slibně, ale je mi
jasné, že záleží na na tom, jak budem chodit.
Nebudou diváci, nebude kino – a budeme dál
jezdit na Smíchov.
Kromě kina je sál použitelný na hudební či
taneční vystoupení dětí z lidušky. Myslím,
že aktuální to bude hlavně, až zboří na Vráži
kulturák a než se postaví nový.
Stěnu, sousedící s tělocvičnou, je možné
zvednout a oba prostory propojit. Kdo pamatuje plesy, zábavy a tancovačky, má zase šanci.
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To nejdůležitější, pokud jde o program, by
podle informací majitele měly být koncerty
živé muziky: jazz, blues, komornější kapely.
Zní to až idylicky: dát si dobrou večeři při
troše jazzu, pak posedět na baru. Otevírat se
bude v podvečer, zavírat pozdě.
Radek Bajgar
Tento příspěvek byl dokončen těsně před
povodní. Říjnový termín otevření nebude
pravděpodobně možné splnit.

Model klub Černošice
vstupuje do 22. sezóny
Až bude více času, shrneme naše výsledky,
většinou úspěchy, v republice i zahraničí.
Povodeň zkalila vodu i naše plány. Připravená výstava modelů a několik zájezdů
a výletů nemohlo být uskutečněno. Model
klub Černošice a sdružení S dětmi a pro děti
věnovaly pro postižené povodní 10 000 Kč.
Mladí modeláři postižení povodní nemusí
letos platit klubové příspěvky.
Teď to nejdůležitější. Od září otvíráme činnost kroužků modelářů v Černošicích:
letečtí

pondělí a středa

letečtí RC ve čtvrtek
plastikáři v úterý
v Praze na Pankráci (jsou to kroužky vedené
našimi členy a využívány Černošičáky studujícími v Praze):
plastikáři pondělí a středa
letečtí

mnoho možností po celý týden

Nábor, informace a rozpis do kroužků v Černošicích je ve středu 11. září od 16.00 v kulturáku na Vráži pro mladé zájemce od 5. třídy
a starší. Také je možné přihlásit se telefonem
na č. 0605 545 615, nebo e-mailem na adrese
l.apeltauer@volny.cz.
Těšíme se na všechny zájemce o krásný koníček – modelářství a k tomu mnoho dalších
činností, zájezdů a výletů i do zahraničí,
tábor ...
Model klub Černošice

informace

Musíme (chceme) si pomáhat…

Povodeň prověřila hráze a pouta – přírodní,
fyzikální i lidská.
Bez ohledu na věk, vyznání víry i politickou
orientaci. Bez ohledu na vzdělání, zájmy
a bydliště… Prověřila vztahy přátelské, sousedské a hlavně člověčího soužití, zejména její
prastaré formy: „rodiny.“ Mnozí této instituci
prorokovali brzký zánik. A ejhle – pokud byla
„funkční“, pomohla přežít to nejhorší.
Poděkování tedy všem, kterým osudy, zdraví a majetky zaplavených nebyly lhostejné.
Jmenovat nelze, však Oni to dobře vědí.
Hasiči, vojáci, civilní obranáři, policisté, lékaři a zdravotníci, řidiči, bagristé, odpadkáři,
elektrikáři, statici, dobrovolníci, údržbáři,
kuchaři, provijanťáci, mámy, tátové, babičky,
dědečkové, děti, psi, kočky a mnozí další...
Těm, kteří pracovali za peníze a zejména
těm, kteří obětovali svůj čas a výlohy bez
možností odměn a refundací.
Poděkování vedení našeho města a školy, které potvrdilo, že je na pravém místě.
Neztratili hlavu, ač jim ji někteří „plnili“ pěknými ošklivostmi. Poděkování naší povodňové
komisi. (Budeme potřebovat i Popovodňovou !)
Poděkování přírodě, která si často poradila
lépe než my lidé.
Poděkování tomu Nejvyššímu, že nás tu zanechal při životě.
Poděkování šlechetným sponzorům a dárcům.
Poděkování našim podnikatelům, které mu-

síme podpořit, abychom nepřišli o pracovní
příležitosti.
Poděkování Humoru, který nás rovněž přidržel nad vodou.
Poděkování Improvizaci, kterou jsme ještě
nezapomněli…
Poděkování technice (aneb Mobile a E-maile
promiň). Mnozí se jí naučili používat až
nyní, ale bylo to s rychlostí stoupající vody.
Potvrdilo se, že je třeba techniku zdokonalovat a že není možno šetřit na hasičských
a policejních autech, vysílačkách atd.
Poděkování našemu mostu a lávce, že vydržely, poděkování umu a fortelu našich rodičů,
dědů a pradědů…
Jak říkal pan Werich, který se v Černošicích
naučil milovat řeku: Podstatou člověka je hledání radosti. Hledejme ji a nalézejme, věřte
tomu, že všechna nemohla odplavat. Chtějme
si pomáhat.
Ivan Látal

Obloha nad Černošicemi v září
Večerní oblohu s pásem Mléčné dráhy od
severu k jihu nebudou černošickým občanům
hyzdit žádné planety. Jen těsně po západu
Slunce bude nizoučko nad jihozápadním
obzorem chvilku blikat Venuše. Její světlo
však bude procházet natolik silnou vrstvou
atmosféry, že při jejím pozorování nebude
nutné používat tmavé sklo a ani pokožku nebude potřeba před účinky jejího světla chránit
opalovacím krémem. Na ranní obloze nad
východním obzorem bude nepřehlédnutelný
Jupiter, blíže k nadhlavníku pak Saturn.
Pokud by občané, pozorující oblohu, spatřili
asteroid, jehož dráha hrozí protnout dráhu
Země v oblasti Černošic, ať to oznámí v úředních hodinách na městském úřadě. Radnice po
prověření dráhy planetky připraví opatření pro
chod důležitých funkcí města po dopadu tělesa v katastru Černošic. Je však rozhodně třeba
počítat s řadou citelných omezení. (Představa
těchto opatření by neměla být opomenuta
volebním programem žádného z černošických
uskupení, které chce ve volbách usilovat o podíl na řízení města.)
O. Hokr
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