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město chatařům

Setkání šerifů chatových osad s představiteli města
Každoroční setkání šerifů chatových osad se zástupci města Černošice se letos v mokropeské hasičské zbrojnici konalo 10. května. Po uvítání, kterého se ujal místostarosta
PhDr. Michal Jirout, přišly na řadu konkrétní informace o dění v chatových osadách.

O přetrvávajících problémech v oblasti bezpečnosti informoval vedoucí
městské policie Gregor Dušička. Jedná
se například o problémy týkající se vykrádání chat či spíše případů vloupání,
které majitelé dotčených rekreačních
objektů vůbec nenahlásí, a tím dávají
zlodějům najevo, že se zásahů a následné dlouhodobé pozornosti Policie
České republiky nemusejí obávat. Problémy podle vedoucího městské policie
přetrvávají i v případech nedovoleného
pálení listí, gumy a trávy či nedovoleného parkování na břehu řeky Berounky. Vedoucí městské policie rovněž
upozornil na probíhající kontroly psů
a informoval o umístění kamer mo-

nitorujících výjezdy z města, s jejichž
pomocí už byl identifikován nejeden
lapka, který si město vybral za zdroj
svých nelegálních příjmů.
O oblasti odpadového hospodářství
a stavu komunikací hovořil vedoucí
odboru technických služeb Jiří Horák.
Mimo jiné vyzval majitele rekreačních
objektů, aby se v některých případech
podíleli spolufinancováním na opravách
komunikací, jež ve značné míře využívají právě oni.
Tolik připomínky představitelů města.
Připomínky šerifů chatových osad, které
byly na setkání vyřčeny, vzala městská
(sj)
rada na vědomí.

Z letošního setkání představitelů města se zástupci chatových osad
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Rozpočet města pro rok 2008

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání 20. března schválilo závěrečný účet
za rok 2007, včetně zprávy nezávislého auditora, která zněla – bez výhrad. Zastupitelé
rovněž projednali a schválili rozpočet pro rok 2008.
Rozpočet na rok 2008 počítá s příjmy ve nové mateřské školky, tělocvičny školy, nové
výši zhruba 275 mil. Kč a s výdaji ve výši cca budovy úřadu, promenádní tepny Střední
277 mil. Kč. Jde tedy o schodkový rozpočet ulicí i využití prostoru u mokropeského nás výší schodku nepatrně převyšující 2 mil. Kč. draží.
Splátky úvěru za již proběhlé opravy komuVýdaje
nikací činí 3 mil. Kč. Financování tedy činí
Rozpočet počítá s výdaji ve výši cca
cca 5 mil. Kč ze zůstatku prostředků před- 277 mil. Kč, a to s běžnými výdaji ve výši
chozího období. To odpovídá výši finančního cca 257 mil. Kč a investičními výdaji ve výši
vypořádání za předchozí rok.
cca 20 mil. Kč. Příčinou radikálního nárůstu
Příjmy
běžných výdajů oproti předchozím letům
Příjmy jsou členěny podle zákona o roz- jsou rozsáhlé výdaje na sociální dávky, které
počtových pravidlech do čtyř základních mají mandatorní charakter. Loni činily téměř
kategorií:
108 mil. Kč. Letos jsou zatím rozpočtovány na
Příjmy daňové povahy (93 100 tis. Kč) 94 mil. Kč, ale lze předpokládat jejich růst. Tyto
představují příjmy z daní, ze správních výdaje jsou kryty dotacemi v odpovídající výši.
Značný podíl na běžných výdajích mají persoa místních poplatků.
Příjmy nedaňové (29 496 tis. Kč) tvoří nální výdaje (přes 80 mil. Kč). Jde v podstatě
příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majet- o jakési quasimandatorní výdaje, protože jejich
ku, z úroků a z ostatních případných příjmů výše je dána uzavřenými pracovními smlouvami podle platných předpisů. Trvale významné
(např. pokuty, prodeje zboží apod.).
Příjmy kapitálové (7 700 tis. Kč) jsou náklady představují výdaje za energie. Se
jednak příjmem z prodeje pozemků a jed- zdražením jednotkových cen plynu, el. energie,
nak příjmem darů a příspěvků na investice. pohonných hmot i nakupované vody došlo
V roce 2008 město nabízí k prodeji několik k jistému nárůstu těchto výdajů. Celkem činí
pozemků poblíž Radotínské ulice pro stavbu náklady na tyto komodity více než 7 mil. Kč.
Zabezpečení služeb nutných pro chod
benzinové čerpací stanice (poblíž ČOV).
Příjmy dotační (145 110 tis. Kč) tvoří zatím města, jakými je odvoz odpadu, přesahuje
několik dotací různorodé povahy. Část dotací 6 mil. Kč. Poplatek, který město za odvoz
je dána rozpisem státního rozpočtu. Rozpočet odpadu vybírá od občanů, kryje necelou
příjmů nominálně značně narostl o dotaci na polovinu výdajů v této oblasti. Výše poplatku
příspěvek na péči (sociální dávka). Tak jako je však podle stávající legislativy na horní
v loňském roce lze u této dotace očekávat hranici. Veřejné osvětlení je plně hrazeno
nárůst ještě v průběhu roku. Již počátkem z prostředků města a činí výdaj 2 až 3 mil. Kč
roku město obdrželo příslib čtyřmiliónové ročně. Chod vodovodů a kanalizací vyžaduinvestiční dotace na rekonstrukci Kladenské je výdaje v rozsahu přesahujícím 9 mil. Kč.
ulice. Dotace bude zařazena do rozpočtu Provozní výdaje jsou kryty příjmy za vodné
poté, co město obdrží písemné rozhodnutí a stočné, obnova sítě vyžaduje nárazově větší
poskytovatele dotace. Kromě toho město jed- rozsah prostředků.
Náklady na poštovné a telekomunikační
ná o možnostech využití dalších tuzemských
i evropských dotačních zdrojů pro výstavbu služby v posledních letech značně narostly.
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Přitom legislativa vyžaduje mnohdy doručování většímu počtu adresátů za podmínek
doručení do vlastních rukou apod. Tak se
výkony státní i místní správy často zbytečně
prodražují.
Daně a poplatky – kromě výdajů na různé
nákupy a služby platí město rovněž daně a poplatky. Jednak za čerpání spodních vod a ukládání odpadů, v souvislosti s prodejem pozemků rovněž platí daně z převodu nemovitostí.
Příspěvkové organizace – školská zařízení
na území Černošic jsou příspěvkovými organizacemi a hospodaří tedy z příspěvku na
činnost poskytovaného zřizovatelem – městem. Samostatně si vybírají školné a stravné. Školné nelze ovšem podle stávajících
předpisů vybírat u předškolních dětí, jichž
je ve školkách většina. Proto jsou příjmy ze
školného u mateřských škol relativně velmi
nízké. Kromě výdajů na provoz města a jeho příspěvkových organizací počítá letošní
rozpočet opět s výdaji na granty podporující
organizace pracující s mládeží (750 tis. Kč),
na granty pro oblast kultury (400 tis. Kč)
a na granty pro sociální oblast (350 tis. Kč).
Jmenovité udělení těchto grantů schválilo
zastupitelstvo 20. března.
Investiční výdaje
V oblasti investičních výdajů zatím počítá rozpočet s výdaji ve výši cca 20 mil. Kč.
Necelá polovina těchto výdajů je kryta rozpočtovanými kapitálovými příjmy. Investiční
výdaje se pravděpodobně v průběhu roku
podstatně zvýší kvůli přijetí projednávaných
a přislíbených investičních dotací.
Hlavní oblastí pro investiční činnost budou
opravy a rekonstrukce komunikací. Jde jednak o již existující smluvní závazky (Riegrova
ul. včetně mostku a faktury za práce uskutečněné koncem loňského roku). Další rozpočtovanou investicí je spolufinancování Centra
Karlštejnská (spolu se Středočeským krajem)
a spolufinancování rekonstrukce Kladenské ul.
(s dotací MF). Počítá se také s financováním
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infrastruktury dalších menších rekonstrukcí
ulic a projektů. Kromě toho v kapitole kanalizace je vyhrazeno cca půl miliónu korun na
vybudování splaškové kanalizace ve Fügnerově ulici, aby byla připravena pro případnou
opravu z vyžádaných dotačních prostředků.
Pro výstavbu chodníků při Karlštejnské a na
Dobřichovické je rezervováno v rozpočtu 2
mil. Kč na vlastní spoluúčast města k očekávaným dotacím SFDI. Kromě infrastrukturních
investic obsahuje rozpočet ve své investiční
části i výdaje na pořízení hardware a software systémů pro MěÚ a financování rekonstrukce kanceláří sociálního a kulturního
odboru v budově v Karlštejnské ulice.
Výdaji letošního rozpočtu jsou také demolice dosavadního MěKS na Vráži a výsadba
alejových stromů z Fondu zeleně.
Finanční vypořádání se státním rozpočtem se týká zejména vloni poskytnutých
prostředků na sociální dávky (vratka činí
více než 3 mil. Kč). Dále bude město vracet
nedočerpané dotace na lesní hospodářské
osnovy (cca 23 tis. Kč) i vloni deponované
vratné jistiny z investičních smluv (celkem
cca 2 mil. Kč).
V rozpočtu jsou také zahrnuty rezervy
– povinná rezerva pro případné krizové situace (500 tis. Kč) a nezbytná provozní rezerva
jako dodatečný zdroj financování při nutných
rozpočtových opatřeních (letos 268 tis. Kč).
Zastupitelstvo schválilo dne 20. března
základní závazné ukazatele rozpočtu pro
rok 2008. Tedy celkové příjmy a výdaje, jejich saldo. Výši jednotlivých kategorií příjmů
a výdajů a celkové výdaje přidělené rozpočtovým kapitolám.
Některé požadavky a potřeby v oblasti rozpočtu bude možno upřesnit až v průběhu roku. Rozpočtovými opatřeními lze v průběhu
roku rozpočet města upravit, a to v souladu
s příslušnými zákony a schválenými Pravidly
pro rozpočtová opatření.
Ing. Vladislav Tilsch,
vedoucí finančního odboru
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Rozpočet pro rok 2008
3314

Knihovna

Schválený rozpočet 2008

3326

Zachování a obnova kulturních památek

Druh příjmu

tis. Kč

3341

Oprava rozhlasu

Daňové příjmy sdílené

39 250

3349

Sdělovací prostředky

560

Daňové příjmy výlučné

PŘÍJMY

230
65
20

16 900

3392

Kulturní odbor

456

Daň z nemovitosti

1 250

3392

Demolice MěKS

750

Správní poplatky

31 500

3399

Granty v kulturní oblasti

400

Poplatky místní

4 200

3399

Partn. města, pouť

290

Daňové příjmy celkem

93 100

3399

Příspěvek na kult. – Region Dolní Berounka

200

Příjmy z vlastní činnosti

19 286

3412

Tělovýchovná zařízení – provozní náklady

130

1 680

3421

Mládež – granty

750

690

3612

Bytové hospodářství

280

7 840

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

29 496

3632

Pohřebnictví

50

6 100

3635

Úz. plánování

700

Ostatní kapitálové příjmy

1 600

3636

Územní rozvoj

Kapitálové příjmy

7 700

3639

Provoz technických služeb

9 220

47 291

3722

Svoz komunálního odpadu

6 000

1 062

3723

Svoz ostatních odpadů

160

94 099

3745

Péče o zeleň

290

2 332

3745

Zeleň – fond rozvoje

4179

Sociální dávky

Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy ostatní (sankce, neidentif. příjmy)
Vratné jistiny
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje investičního majetku

Dotace ze stát. rozpočtu – výkon st. správy
Dotace na školská zařízení města
Dotace na sociální dávky
Dotace z všeobecné pokl. správy SR (právní ochrana
dětí, soc. služby aj.)

120
2 260

720

375
94 099

Převod hospodářského výsledku

187

4357

DPS

Ostatní neinvestiční dotace

139

4379

Činnosti v obl. sociální prevence (pro
seniory, zdr. postižené apod.)

Dotace celkem

145 110

4379

Granty v sociální oblasti

Příjmy celkem

275 406

5299

Civilní přípr. na kriz. stavy

125

5299

Krizová rezerva

500

5 170

5311

Městská policie

6 556

5512

Požární ochrana

1 290

Schválený rozpočet 2008

6112

Zastupitelé

tis. Kč

6171

Místní správa a regionální správa

Investiční dotace

Splátky od Sokola
Zapojení dříve našetřených vlastních prostředků

VÝDAJE
Druh výdaje

1 870
65
350
30

1 700
96 753

2 120

6171

Investice do místní a regionální správy

15 442

6310

Bankovní poplatky

1 100

6320

Platba pojištění

200

6402

Finanční vypořádání, pokladny

5 170

2 000

6409

Školy odpisy

1 500

735

6409

Odvod DPH

400

180

6409

Operativní rezerva

268

Vodovody

6 013

6409

Investiční rezerva

100

2321

Kanalizace

3 800

XXX

CELKEM VÝDAJE

277 576

2321

Kanalizace – investiční výdaje

CELKEM PŘÍJMY

275 406

3111

MŠ

2 025

Rozpočtové saldo

-2 170

3113

Základní škola – provozní příspěvek

6 600

Splácení úvěrů a půjček

3 000

3231

ZUŠ

Použití prostředků ušetřených v minulosti

5 170

2212

Silnice – běžné výdaje

2212

Silnice – výstavba komunikací, obnova krytů,

2212

Úroky z úvěru

2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2219

Chodníky a parkoviště – investice

2221

Dopravní obslužnost

2229

Ostatní záležitosti silniční dopravy

2310

504

30

1 500
180
470
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Co je dobré vědět o místních poplatcích
Jaké místní poplatky a na základě čeho
je město Černošice vybírá?
V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění
a obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích, město Černošice vybírá:
- poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2003 doplněna vyhláškou 3/2006),
- poplatek za rekreační pobyt (vyhláška č. 4/
2003 doplněna vyhláškou 4/2006),
- poplatek z ubytovací kapacity (vyhláška č.
7/2003),
- poplatek za užívání veřejného prostranství
(vyhláška č. 5/2003 doplněna vyhláškou
5/2006),
- poplatek za odstraňování komunálního odpadu (vyhláška č. 6/2006),
- poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj (vyhl. č. 30/1998 doplněna vyhl.
2/2006).
Všechny vyhlášky shodně stanovují plátce,
podmínky, výjimky, lhůty splatnosti a hlavně
sazby jednotlivých poplatků.
Sazba poplatku za psa: Poplatek se platí ze
psů starších 3 měsíců a činí 360 Kč ročně
v základní sazbě. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, a požádá si o úlevu, je sazba 120 Kč ročně. Splatnost poplatku
je do 31. 5. t. r.
Sazba poplatku za odstraňování komunálního odpadu: Pro fyzickou osobu, která má
v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek
492 Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu, která
má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, činí
poplatek 492 Kč/objekt/rok. Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3. t. r., splatnost 2. části
pak do 30. 9. t. r. Lze požádat správce poplatku (MěÚ Černošice) o úpravu platby
na 1× ročně. V tomto případě je splatnost
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poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Registrovaným plátcům místního poplatku
za psa a komunální odpad budou složenky
k úhradě zasílány poštou s dostatečným
předstihem před datem splatnosti.
Sazba poplatku za rekreační pobyt: Činí
15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, nebo
paušální částka 4 500 Kč za osobu a rok,
kterou stanoví správce poplatku na žádost
poplatníka.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity: Činí
4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce
poplatku může po dohodě s poplatníkem
stanovit placení poplatku roční paušální
sazbou.
Ubytovatel, který vybírá poplatek za
rekreační pobyt, provede odvod poplatku
podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně,
nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí, u poplatku z ubytovací kapacity
provede odvod poplatku podle počtu ubytovaných osob nejpozději do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí.
Sazba poplatku za použití veřejného prostranství: Za použití veřejného prostranství
k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru
skládek zboží a vystaveného zboží:
- za dlouhodobé umístění (déle než 30 dnů)
5 Kč za 1 m² a den (v případě dlouhodobého umístění se vyžaduje písemné povolení
MěÚ),
- za krátkodobé užívání (kratší než 30 dnů)
na místě k tomu účelu určeném 10 Kč za
1 m² a den,
- za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
1 100 Kč ročně za 1 m² velikosti poutače,
- za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení všeho druhu 30 Kč
měsíčně za 1 m² (poplatek může být sta-

město chatařům
noven paušální částkou – roční, měsíční,
týdenní).
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- za osobní auto či přívěs za osobní auto
3 600 Kč ročně,
- za nákladní auto, přívěs, návěs, autobus, za
stavební stroje nebo maringotku 6 000 Kč
ročně.
Za použití veřejného prostranství:
- pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí 10 Kč/1 m²/den,
- k umístění skládky stavebního materiálu
při stavbě obytného domu v rámci stavebního povolení 5 Kč/1 m²/den,
- na skládky všeho druhu, které nebyly
povoleny v rámci stavebního povolení
10 Kč/1 m²/den,
Za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč za 1 m² a každý
i započatý den, v ostatních případech sazba
činí 10 Kč za 1 m².
Sazba poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj: Poplatek za každý přístroj činí 5 000 Kč na 3 měsíce. Nebude-li poplatek
zaplacen (odveden) včas nebo ve správné
výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až o 50 procent.
Sankce
Pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve

správné výši, bude poplatníkovi zaslána
výzva se stanoveným termínem úhrady nedoplatku. Když ani potom nedojde k úhradě
dlužné částky, bude následovat platební výměr, kde již může být poplatek navýšen až
na trojnásobek základní sazby. Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze sice odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek, tzn.
že poplatek včetně penále musí být uhrazen
do termínu uvedeném na platebním výměru
(§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Vyměřena může být i pokuta za tzv. nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, týká se
veškerých změn, které je ze zákona plátce
poplatku povinen nahlásit správci poplatku
(MěÚ Černošice). U poplatku za komunální
odpad jde např. o změnu počtu trvale hlášených osob nebo o změnu majitele nemovitosti určené nebo sloužící k individuální
rekreaci. U poplatku za psa např. odhlášení
nebo přihlášení psa.
Co se stane, když poplatník nezaplatí?
Poplatník, který záměrně neplatí místní poplatky a nereaguje na výzvy zaslané
správcem poplatku, se vystavuje nebezpečí,
že zaplatí mnohonásobně víc ve formě sankcí a riskuje, že nedoplatek bude vymáhán
daňovou exekucí (§ 73 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Od 1. 1. 2008 se zvýšila cena vodného a stočného (z titulu změny DPH)
V návaznosti na zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, se změnil
též zákon o DPH, kde se mění dosavadní snížená sazba daně z přidané hodnoty
z 5 % na 9 %. Vodné pro rok 2008 tak při
nezměněné základní ceně a zahrnutí nové
9% hodnoty DPH bude činit 31,35 Kč/1 m³
a stočné 25,75 Kč/1 m³.

uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadní vody, aby se ve vlastním zájmu dostavili na městský úřad, kancelář č. 14,
evidence a fakturace vodného a stočného, k pí
Nekolné (tel. 251 081 536) a uzavřeli smlouvu.
Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru

Pozn.: Vyhlášky i formuláře ke smlouvě
na dodávku vody atd. jsou k dispozici na
Dále doporučujeme všem odběratelům, městském úřadě a jsou vystaveny i na wekteří jsou napojeni na veřejný vodovod a ka- bových stránkách města na adrese http:
nalizaci a dosud nemají s městem Černošice //www.mestocernosice.cz.
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24.5.1993 24.6.1993
24.6.1993 24.6.1993

o hospodaření se splaškovými odpadními vodami

o vyhlášení mimořádných opatřenív nakládání s vodami s cílem omezit ohrožení zájmů občanů města

7/1993

8/1993

Datum
nabytí
účinnosti
12.1.1993 12.1.1993

Datum
schválení

o dani z nemovitosti pro domy v katastrálním
území a obci Černošice

Název

6/1993

Vyhláška č.

Úplné znění všech platných vyhlášek i nařízení města je k dispozici na
webových stránkách města Černošice
www.mestocernosice.cz v odkazu
Město Černošice / Právní předpisy
města nebo v listinné podobě na úřadě, a to v době rozšířených hodin pro
veřejnost.

se stavebních uzávěr jak na asfaltové
povrchy, tak na všechny stavby a jejich
změny.

vedoucí odboru kancelář starosty

Je velmi pravděpodobné, ba přímo
jisté, že vyhlášky a nařízení jsou v jednotlivých obcích a městech různé a je
tedy nezbytné, aby se všichni, i ti příležitostní, obyvatelé našeho města s našimi vyhláškami seznámili a chceme-li
žít v právním státě, pak je respektovali
a dodržovali. Předejde se tak zbytečným
nedorozuměním a případným nepříjemnostem.
Ing. Jana Ullrichová,

P

P

P

Vyhláška městské rady

Vyhláška městské rady

Poznámka

Evidence platných právních předpisů města Černošice

Město Černošice má k dnešnímu dni
28 platných vyhlášek, z nichž 5 jsou
vyhlášky, kterými se některé vyhlášky
ruší a 7 vyhlášek je změnových nebo
doplňujících. Seznam těchto vyhlášek
uvádíme na následujících řádcích.
V nejbližší době přibudou další, protože na programu červnového jednání zastupitelstva města jsou návrhy
několika nových vyhlášek. Dále má
město platných 9 nařízení týkajících

Každá obec může ve své samostatné působnosti vydávat podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) např. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a také stanoví-li tak zvláštní zákon (např. územní plán, různé poplatky a pod.). Dále může vydávat nařízení,
a to v přenesené působnosti (například stavební uzávěry a pod.).

Několik slov k platným právním předpisům města
město chatařům

1.7.2001
1.1.2004

o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj

kterou se ruší vyhláška č. 31 o vytvoření
a využití fondu výsadby stromů a keřů

kterou se ve městě Černošice zřizuje Městská policie 13.6.2001
15.10.2003

o stanovení koeficientu 1,5 pro sazbu daně
z nemovitostí u jednotlivých druhů staveb

o místním poplatků ze psů

o místním poplatku za rekreační pobyt

o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

o místním poplatku z ubytovací kapacity

vymezení závazné části ÚPD – stanovení
závazných regulativů funkčního využití

změna vyhlášky č. 8/2003

30/1998

34/1999

36/2001

3/2003

4/2003

5/2003

7/2003

8/2003

11/2003

2.9.1998

31.7.1997

12.12.2003 dnem vyhlášení

D

P

15.10.2003 12.11.2003

P

P

P

1.1.2004

1.1.2004

P, Z

P

Z

P

P

P

Z

1.1.2004

15.10.2003

15.10.2003

15.10.2003

8.12.1999 8.12.1999

2.9.1998

4.6.1997

6.3.1996

24/1997

6.3.1996

požární řád města Černošice

21/1996

22.2.1996 22.2.1996

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města
Černošice č. 17 o koeficientu růstu nájemného
z bytu podle polohy bytu č. 18 o cenové regulaci
nájemného z nebytových prostor města Černošice

20/1996

mění vyhlášku č. 8/2003

ruší vyhlášku č. 29/1998 –
o závazných částech ÚP změněna
vyhláškou č. 11/2003

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích;
změněna vyhláškou 1/2004

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

Vyhláška městské rady

město chatařům
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kterou se zrušuje obečně závazná vyhláška
6.10.2005 12.11.2005
č. 23/1997 o ochraně životního prostředí
a obecně závazná vyhláška č. 38/2001, kterou se
mění vyhláška č. 23/1997

kterou se stanoví pravidla o pohybu psů na
veřejném prostranství

o ochraně životního prostředí na veřejných
prostranstvích u řeky Berounky

kterou se zrušují vyhlášky č. 4/1992 o regulaci 8.3.2006
pitné vody pro chaty, chalupy, zahradní domky
a domy, které nejsou trvale obydleny; vyhláška
č. 16/1995 o ochraně zdravého životního
prostředí z hlediska předcházení nepříznivých
účinků hluku a vyhláška č. 6/2003 o místním
poplatku ze vstupného

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 30/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů

4/2005

5/2005

1/2006

2/2006

3/2006

8.3.2006

8.3.2006

1.5.2006

1.5.2006

1.5.2006

6.10.2005 12.11.2005

6.10.2005 12.11.2005

4.8.2005

3/2005

4.8.2005

kterou se mění a doplňuje vyhláška Města
Černošice č. 8/2003

2/2005

10.2.2005 14.2.2005

kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
města Černošice

1/2005

D

D

Z

P

P

Z

D

Z

zrušuje vyhlášku č. 23/1997
o vyhlášku č. 38/2001

mění a doplňuje vyhlášku
č 8/2003

ruší vyhlášky: Řád veřejných
pohřebišť, vyhlášku č. 10/2003,
2/2004 a 3/2004

město chatařům

kterou se vyhlašuje závazná část 4. změny
územního plánu sídelního útvaru Černošice,
mění a doplňuje vyhláška Města Černošice ve
znění pozdějších předpisů

kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídějí, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na
území města Černošice (vyhláška o odpadech)

7/2006

1/2007

P

3.9.2007

11.10.2007

D Vyhláška, která doplňuje, případně mění jinou vyhlášku

Z Vyhláška, která ruší jinou vyhlášku

P

D, Z

D

D

1.5.2006

1.5.2006

1.5.2006

18.9.2006 11.10.2006

P Vyhláška v platném znění, může mít pozdější doplňky

VYSVĚTLIVKY

o místním poplatku za provoz systému
8.3.2006
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

6/2006

8.3.2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a zrušuje se
vyhláška č. 1/2004

5/2006

8.3.2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za
lázeňský a rekreační pobyt

4/2006

ruší vyhlášku 39/2002

mění vyhlášku č. 8/2003

město chatařům
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Několik základních informací o úředních hodinách
na pracovištích Městského úřadu Černošice
Městský úřad pracuje na projektu zlepšení dostupnosti služeb úřadu, a to nejenom
formou úpravy hodin pro veřejnost, ale celkové dostupnosti jak v oblasti informací,
prostředí, tak i využívaných technologií. Proto také dochází ke zlepšování prostor určených pro jednání s veřejností a tím vynucenému stěhováním některých kanceláří.
V poslední době došlo rozšíření pracoviš- trace tohoto listu a sociální odbor. Naopak
tě městského úřadu v Karlštejnské ul. 259. v budově Riegrova byly rozšířeny kanceláře
Kromě stávajících – tajemníka úřadu a je- odboru investic a správy majetku. Nově
ho kanceláře, pracovnice odboru životního zde vzniklo pracoviště „Czech POINT“, kde
prostředí a odboru dopravy vykonávající lze pět dní v týdnu získat výpisy z rejstříku
činnosti v místní správě se na toto pracoviš- trestů, katastru nemovitostí, živnostenského
tě přemístil i odbor kultury včetně adminis- a obchodního rejstříku.

Hodiny pro veřejnost – jsou shodné pro všechna pracoviště úřadu v Černopondělí a středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
šicích, a to:
pro sídlo úřadu Riegrova 1209 – starosta, místostarostové, kancelář starosty (podatelna),
stavební úřad, odbor investic a správy majetku (správa vodovodů a kanalizací), finanční odbor (pokladna), pracoviště matriky a evidence obyvatel, ověřování
pro pracoviště Karlštejnská 259 – tajemník městského úřadu, kancelář tajemníka, životní
prostředí, doprava, odbor kultury, sociální věci
pro pracoviště Topolská 660 – odbor technických služeb
Rozšířené hodiny pracoviště podatelny – Riegrova ul. (příjem podání, vydávání oznámené
pošty doručované kurýrem, základní informace o úřadu):
pondělí a středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
úterý a čtvrtek
8:00–11:30 a 12:00–14:00
pátek
8:00–11:30
sobota
8:00–10:00
Rozšířené hodiny ověřování listin a podpisů, pracoviště Czech POINT (odbor investic
a správy majetku), pracoviště pokladny (platby městu, pytle na bioodpad) – Riegrova ul.:
pondělí a středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30
úterý, čtvrtek a pátek
Telefoní kontakt:
spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská.
251 081 521

251 641 183

odbor technické služby Černošice.

Aktuální informace, rozdělení činností
do jednotlivých odborů a kompletní telefonní seznam naleznete na webových stránkách města www.mestocernosice.cz

názory a náměty ke zlepšení dostupnosti
služeb úřadu, a to nejenom formou úpravy
hodin pro veřejnost, ale celkové dostupnosti
tak, jak ji Vy vnímáte.

Ráda na níže uvedené e-mailové adrese,
případně písemně nebo osobně uvítám Vaše

Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář
starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Služby pokladny na městském úřadu v Černošicích
V pokladně mimo její základní funkce
(placení nejrůznějších poplatků – správních i místních, faktur za vodné a stočné,
faktur za nájemné v obecních bytech
atd.) lze zaplatit i za vylepení plakátů
na některé z 9 městských nástěnek. Za
1 den se platí 12 Kč bez omezení počtu
plakátů či využitého počtu nabízených
ploch. Vylepují je převážně Technické
služby města v návaznosti na další akce
buď v pondělí nebo v pátek, nebo si je
vylepuje klient sám.

Pytle na bioodpad
V pokladně Městského úřadu Černošice,
Riegrova 1209, a v budově TS, Topolská 660,
je možno též zakoupit pytle na bioodpad.
1 škrobový pytel stojí 15,50 Kč, což představuje cenu vlastního pytle a poměrnou
cenu za odvoz. Má nosnost do 15 kg, což je
množství odpovídající cca 1 sběrnému koši
sekačky. Jejich odvoz probíhá každé úterý
firmou Rumpold.
POZOR: Do pytlů patří pouze bioodpad,
např. listí nebo posekaná tráva – ne větve!

Plakáty, které mohou být vyvěšeny na
Pokladna Městského úřadu Černošice
městských nástěnkách, musí být oraženy
v Riegrově ulici 1209 nepřijímá platby vyrazítkem města a datem jejich platnosti
stavené pro pokladnu pracoviště Podskal(stržení).
ská 19, Praha 2.

Problem@mestocernosice.cz je tu pro vás!
Na základě usnesení Zastupitelstva města
Černošice č. 34/12 ze dne 12. 5. 2008 byla
zřízena e-mailová adresa problem@mestocernosice.cz, která je určena pro zasílání
obrazových a e-mailových zpráv od občanů
o závadách a nedostatcích ve městě. Pro za-

sílání MMS zpráv je určeno telefonní číslo
724 005 980, případně 721 448 443.
Prosíme, zasílejte nám tyto zprávy, pomůžete nám řešit problémy, které se díky
Vám dozvíme včas.
Ing. Jana Ullrichová

Vyhláška o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů
Zastupitelstvo města Černošice na svém
zasedání 26. června schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu spalování suchých
rostlinných materiálů. Touto vyhláškou se
na území města Černošice zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu. Zákaz se
vztahuje na spalování těchto materiálů pouze
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních, nikoliv
v kotlích ústředního topení.
Rostlinný materiál je možno likvidovat
pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Město Černošice má pro tuto oblast vydanou

platnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007,
kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území
města Černošice (vyhláška o odpadech).
V otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních lze
i nadále spalovat dřevo, dřevěné uhlí a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž tato paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami (§ 3 odst. 5 zákona č. 86/
2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdější
předpisů).
Mgr. Slávka Kopačková
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Kontaktní místo Czech POINTu i na městském úřadu v Černošicích

V České republice byla spuštěna síť kontaktních míst, která lidem zjednodušuje
komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené
výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli
navštívit několik úřadů státní správy. Jde o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
Již v únoru začala veřejnosti sloužit Výpis z Obchodního a Živnostenského
rejstříku
kontaktní místa Czech POINTu na
správním odboru a odboru živnosten- 1) O tento výpis může požádat kdokoli
ském Městského úřadu Černošice, prabez předložení dokladu totožnosti.
coviště Praha, Podskalská 19. Od počát2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč, za kažku července mohou občané využívat sludou další započatou 50 Kč.
žeb Czech POINTu také v Černošicích.
Žadatel pro vydání výpisu musí znát
3)
Na městském úřadu v Riegrově ulici
IČ (identifikační číslo organizace).
byla pro tento účel vybrána kancelář
Výpis z Rejstříku trestů
č. 6 odboru investic a správy majetku
(pracovnice Jindra Urbanová, Naděžda
Tento výpis lze vydat osobě, které se
Švehlová a Kateřina Mazánková), kde výpis týká a má platný doklad totožnosti
lze o všechny zmíněné výpisy požádat. nebo osobě mající plnou moc, kterou je
Kancelář je označena logem Czech PO- možno získat na městském úřadu v ČerINT, logem jsou označeny i naváděcí nošicích, kancelář č. 6, nebo jej můžete
prvky.
stáhnout na stránkách města dle postupu:

Výpis z Katastru nemovitostí
1) O tento výpis může požádat kdokoli
bez předložení dokladu totožnosti.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč, za každou další 50 Kč.
3) Žadatel pro vydání výpisu musí znát:
katastrální území a dále buď LV (list
vlastnictví), číslo parcelní nebo číslo
popisné / číslo evidenční.
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a) www.mestocernosice.cz
b) na stránkách v menu vybrat – Městský úřad
c) organizační struktura městského úřadu
d) úřady, odbory, útvary
e) odbor investic a správy majetku
f) dokumenty: formulář: PLNÁ MOC.
Za tento výpis se účtuje 50 Kč.
Pracovní doba Czech POINTu:
Po 8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Út 8.00 – 11.30
St

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 11.30
Pá 8.00 – 11.30

Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

město chatařům

Řidiči nerespektující pravidlo pravé ruky, jsou nebezpeční

V poslední době se městu podařilo zrekonstruovat hned několik důležitých páteřních komunikací. Tyto komunikace s kvalitním asfaltovým povrchem přímo vybízejí
řidiče k rychlejší a bezstarostnější jízdě, i když nejsou osazeny dopravními značkami.
To znamená, že tyto páteřní ulice v žádném případě nejsou ulicemi hlavními.

V této souvislosti bychom rádi připomněli jízdu křižovatkou, § 22 odst.
2 zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích: Řidič musí dát
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům
přijíždějícím zprava, pokud není stanovena místní úprava provozu na pozemní
komunikaci jinak.

Dalším nejčastějším porušováním zákona o silničním provozu je nesprávné
parkování na komunikaci. V § 25 odst.
3 zák. č. 361/2001 Sb., je stanoveno: Při
stání musí zůstat alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý
směr jízdy, při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
Zamysleme se – parkujeme určitě vždy
v souladu se zákonem? Domníváme se,
že není řidiče, který by toto pravidlo
neporušil. S ohledem na šířkové uspořádání komunikací v našem městě se těžko
toto pravidlo dodržuje, i když dodržováno má být za všech okolností. Zaparkujete-li v rozporu se zákonem, rozhlédněte
se, kde parkujete. Opravdu se nenajde
jiné, méně frekventované místo? Opravdu nemůžete zaparkovat na vlastním
pozemku? Nezhoršujete průjezd dalším
vozidlům? Je místo dostatečně přehledné
a bezpečné i pro vaše vozidlo?

K zabránění krizových situací je
mnohdy město nuceno osazovat dopravní značení. Jsou to zbytečně vynaložené
náklady, nehledě na to, že údržba také
není zadarmo. Navíc osazením dopravního značení nelze vyřešit vše. PředeTato značka dává přednost v jízdě
Jak již bylo řečeno, dnešním trendem je, vším dodržováním pravidel silničního
že řidič projíždějící po páteřní komunikaci provozu přispíváte k bezpečnosti na koa ještě k tomu po nové vozovce zapomíná munikacích. Dbejte na bezpečnost svou
na základní pravidla, a to především na i druhých a buďte ohleduplní i k ostatzmiňované pravidlo pravé ruky. Přitom ním účastníkům silničního provozu.
si neuvědomuje, jak je jeho jednání ne- Toto pravidlo je tím nejúčinnějším.
bezpečné.
Odbor dopravy
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Léto a přestupky v Černošicích

Jako každý rok od brzkého jara až do podzimu se podstatně zvyšuje množství
občanů, kteří se zdržují na území naší obce. Toto zvýšení má své pozitivní stránky, např. zvýšení tržeb v obchodech a službách, zkrášlování okolí nemovitostí, ale
na druhé straně přináší problémy v oblasti porušování platných zákonů, což by
ve většině případů bylo možno označit za přestupkové jednání.
Představitelé města mají prioritní zájem Přestupky, u kterých nehrozí nebezpečí
na tom, aby se všem trvalým obyvatelům z prodlení a není nutné provádět další
města i jeho přechodným a dočasným vyšetřování, lze oznámit přímo městobyvatelům žilo co nejlépe. Jedním z dů- skému úřadu, a to buď písemně nebo
ležitých kritérií spokojenosti občanů je ústně do protokolu. V praktickém životě
úroveň celkové bezpečnosti, kriminality ovšem platí, že jen o malé části přestupků
a množství přestupků.
se městský úřad dozví a může věci řešit.
Oznámení přestupku a svědecké výpověKde se řeší přestupky
di jsou často spojeny se značnou dávkou
Co by měl každý občan zdržující se na
osobní odvahy a statečnosti.
území města vědět, je to, že Černošice jsou
Pro možnost řešit jednotlivá oznámeobcí s rozšířenými pravomocemi, a tudíž
většina nahlášených přestupků bude ře- ní co nejrychleji a nejefektivněji je třešena v jeho působnosti. Tyto přestupky ba, aby každý oznamovatel uvedl přesný
budou projednávány v rámci jednotlivých popis události (co, kde, kdy a jak se stalo)
odborů městského úřadu. S výjimkou se jmény a adresami účastníků a svědků.
Co lze označit jako přestupek
přestupků na úseku stavebního zákona,
které budou projednávány v Černošicích,
Jako přestupek bude projednáváno
Riegrova 1208, budou všechny ostatní každé zaviněné jednání, které porušuje
projednány na pracovišti v Praze 2, Pod- nebo ohrožuje zájem společnosti a je za
skalská 19. Přestupky spojené s poško- přestupek označeno v přestupkovém nebo
zením rozvodných sítí elektrické energie, jiném zákoně a nejde-li o trestný čin neplynu, telekomunikačních zařízení, ale bo jiný správní delikt, který je postižitelný
i požární ochrany, hygienických norem, podle zvláštních předpisů.
např. nadměrného hluku, řeší jiné orgáKaždý z nás by si měl uvědomit, že
ny státu – Český telekomunikační úřad,
přestupku se lze dopustit úmyslně, z neKrajská hygienická stanice, Krajský hadbalosti a často jen z neznalosti zákonů
sičský záchranný sbor, Státní energetická
či vyhlášek města a nařízení Rady města
inspekce apod.
Černošice. Není na škodu navštívit weboKaždý má právo přestupek ohlásit
vé stránky města seznámit se s platnými
Každý občan, který je svědkem protizá- místními úpravami v oblasti parkování
konného jednání, by měl tuto skutečnost vozidel, nakládání s odpady, zakládání
oznámit. Obdobně to platí i u přestupků. ohňů, pálení dřeva a rostlinných zbytků
Každý má právo přestupek oznámit or- ze zahrad, dodržování nočního klidu,
gánům Policie České republiky či stráž- pohybu psů, a domácích zvířat v katastru
níkům městské policie v Černošicích. obce apod.
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Doporučujeme vzájemnou ohleduplnost
Je vhodné si uvědomit, že každý přestupek má i svoje nepříjemné důsledky.
Často se jedná o narušení vzájemných
vztahů mezi zúčastněnými, a to na dost
dlouhou dobu. Doporučujeme všem
našim obyvatelům, aby si toto uvědomovali a raději přestupkům předcházeli
vzájemnou komunikací a ohleduplností.
Když popíjíme alkoholické nápoje, nenosíme zbraně, neřídíme dopravní prostředky, neřešíme naše dlouhodobé problémy apod. Každý z nás platí za odvoz
a likvidaci odpadků, proto nebudeme
odhazovat zbytečné věci do přírody, pálit umělé hmoty v kamnech či ohništích.
Slavíme-li něco významného, budeme
venku a budeme zpívat, upozorníme na
tuto skutečnost sousedy a přizpůsobíme se jejich přání. Nedovolíme našim
zvířecím miláčkům volné pobíhání
bez našeho dozoru a nevystavujeme se
tak nebezpečí stíhání za týrání zvířat,
placení náhrad za způsobené škody na
majetku či zdraví spoluobčanů.
Hodně rozšířeným nešvarem je podávání či umožnění konzumace alkoholu
osobám mladším 18 let. Není to problém
jen obsluh v restauracích, ale nás všech.
Většina z nás si tento problém uvědomí
až v okamžiku, kdy dojde ke zranění či

úmrtí opilých dětí našich či známých, a to
je dost pozdě.
Při přestavbách chat, domů, úpravách
zahrad je vhodné věnovat dost času na
zjištění, co kde a jak vede. Překopnutý kabel, voda, pokácený strom nás může přijít
dost draho.
V době dovolených bychom neměli
zapomínat na průběžnou ochranu našeho
majetku, ale ani majetků našich sousedů.
Rozumná všímavost tomu, co se děje
okolo nemovitostí sousedů, je velice prospěšná.
Prevencí je vzájemná komunikace
Na závěr tohoto stručného pojednání
o přestupcích bychom chtěli zdůraznit,
že nejlepší prevencí přestupků na úseku mezilidských vztahů a občanského
soužití je vzájemná komunikace. Nepočítejte s tím, že každý ve vašem okolí
se bude chovat podle vašich představ
a norem chování. Cítíte-li se oprávněně
poškozováni ve svých právech, ozvěte
se včas. Problémy nejdříve řešte v klidu a střízlivém stavu mezi sebou. Pro
případy, kdy druhá strana rozumnou
dohodu odmítá, obraťte se na kompetentní orgány.
Klidný a spokojený život a pobyt v Černošicích Vám
přejí pracovníci správního odboru MěÚ Černošice

Zasílání obecních zpráv SMS je pro zájemce zdarma
Město Černošice je připraveno bezplatně zasílat SMS zprávy o krizových a havarijních stavech všem občanům, kteří o to projeví zájem. Chcete-li být zdarma a rychle informováni například o výpadcích elektrické energie či haváriích
vodovodu, stačí zaslat číslo svého mobilního telefonu, na kterém chcete zprávy
přijímat, své jméno a adresu na městský úřad k rukám asistentky Markéty Kolářové. A to buď běžnou poštou nebo poštou elektronickou na adresu: marketa.ko(red)
larova@mestocernosice.cz, případně zavolat na tel.: 251 081 530.
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Uplynulá sezona v chatových oblastech očima městské policie
Pokud můžeme hodnotit z hlediska bezpečnosti právě uplynulé období, který zanechalo své stopy i v černošických chatových oblastech, můžeme konstatovat, že se
jednalo o jedno z těch klidných. Lapkové se pravděpodobně soustřeďují na jinou činnost a nechávají chaty v poklidu, neboť počet nahlášených vloupání do rekreačních
objektů na celém území Černošic dosáhl pouhých dvaadvacet skutků. Při celkovém
počtu rekreačních objektů v katastru našeho města jde o málo významné číslo.
v určitých mezích a nesmí nikoho obtěPřestupky a správní delikty
Počty přestupků a správních deliktů, žovat. V těchto případech by zde měla
které jsou dávány do souvislosti s chato- být dle mého názoru oboustranná tolevými osadami, jsou na podobné úrovni rance a pokud je například někde nějaká
jako v minulém roce. Jedná se zejména jednorázová oslava, např. svatba apod.,
o nedovolené parkování, volný pohyb myslím si, že se nechá jedna rušná noc
zvířat, zejména psů, dále pak o odkládání vydržet.
odpadů, rušení nočního klidu a pálení.
Hořely především kontejnery
V těchto případech nejde o čísla nikterak
I hasiči měli za poslední sezonu něvysoká, ale bohužel se nedaří je nějakým kolik výjezdů k požárům v chatových
zásadním způsobem snížit. Vždy se na- oblastech. Jednalo se zejména o zapálené
jde někdo, kdo nepřizpůsobí své chování kontejnery na odpad. V mnoha přípaspolečenským a právním normám. Pak dech to bylo způsobeno nezodpovědným
zpravidla nastává chvíle pro strážníky, jednáním lidí, kteří jsou schopni do plaskteří takové jednání musí, zpravidla na tových kontejnerů vysypat i žhavý popel
základě oznámení poškozených osob, z kamen. Město je pak nuceno na zakouřešit.
pení nových nádob na odpad vynaložit

Výrazný vzestup těchto společenských
jevů nastává o prázdninách, kdy se mnozí chtějí uvolnit, odpočinout si a relaxovat. Každý si však tuto činnost představuje jinak. Zejména mladší část generace
se chce bavit intenzivněji a mnohdy pak
ruší své okolí. Asi nikdo z nás nemá nic
proti zábavě, ale musí být provozována

nemalé finanční prostředky, které pak
chybí jinde.
Závěrem bych vám chtěl popřát pohodové a klidné trávení vašeho volného
času v našem městě a ničím a nikým nerušenou dovolenou.

Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Kontrola rybářů nezjistila porušení rybářského řádu
V nočních hodinách ze 14. na 15. června proběhla součinnostní akce Městské
policie Černošice a Rybářské stráže
Českého rybářského svazu zaměřená
na nedovolený lov ryb. Strážníci a rybářská stráž prošli břehy řeky Berounky
od černošického jezu směrem do Prahy
a poté provedli kontrolu v okolí kem-
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pu v Dobřichovicích. Účelem celé této
akce bylo zkontrolovat, zda nedochází
k porušování rybářského řádu, zejména
lovem po určené době a zda nějaký nedočkavec neloví dravce před začátkem
sezony. Při této kontrole nebyl žádný
hříšník zjištěn. Podobné akce se chystají
i do budoucna.

město chatařům

Sprejery ničící majetek čekají tvrdé tresty

Ani našemu městu se nevyhýbají patologické jevy projevující se v celé společnosti, kterými jsou například grafitti. Výtvory sprejerů nás obklopují doslova na
každém kroku. Můžeme je spatřit na budovách, plynových a elektrických přípojkách, v podchodech a sportovních zařízeních, ale i na dopravních značkách.
Škody na soukromém i veřejném maJelikož sprejerům postačí k pomajetku, které sprejeři způsobují, jdou často lování vybraných ploch několik málo
do stovek tisíc korun. Represe v tomto minut, není jednoduché je při páchápřípadě není mnoho platná. Přeřazením ní této trestné činnosti přistihnout
grafitti z kategorie přestupku do kategorie a skutek jim dokázat. Obracíme se
trestného činu (poškozování cizí věci) se proto s prosbou o pomoc na vás, stálé
pro „tvůrce“ ještě zvýšilo kouzlo nebez- i občasné občany města. Je přece i ve
pečného dobrodružství dosahující až vašem zájmu, aby vám tito vandalové
hranice adrenalinového sportu. Přitom neničili majetek. V případě, že uvidíte
tresty, jak praví zákon, nejsou malé: „Kdo kohokoli sprejem čmárat na zeď nebo
poškodí cizí věc tím, že ji postříká, poma- plot, ohlaste to neprodleně na telefonluje či popíše barvou či jinou látkou, bude ní číslo městské policie (605 255 450,
potrestán odnětím svobody až na jeden 724 060 620) nebo Policie ČR (158). Je
rok nebo peněžitým trestem. V případě, že to asi jediný možný způsob, jak můžezpůsobí škodu velkého rozsahu, hrozí mu me v tomto případě přispět k ochraně
trest až ve výši osm let.“
vašeho majetku.

Městská policie výrazně zvýší kontroly psů i jejich majitelů

Na základě stížností mnoha obyvatel Černošic kvůli znečišťování veřejných prostranství
psími exkrementy, přistoupila městská policie k razantnímu řešení tohoto problému.
V následujících měsících proběhnou hláškou č. 4/2005 upravující pohyb psů
kontroly, které prověří, zda každý pes cho- na veřejném prostranství.
vaný ve městě je přihlášen k místnímu poV případě, že strážník zjistí majitele
platku ze psů. Bude-li zjištěno, že majitel psa, který hned na místě po svém miláčnemá psa k tomuto poplatku přihlášené- kovi neodklidí právě stvořenou nečistoho, bude celá věc oznámena příslušnému tu, bude to řešit pokutou dle ustanovení
odboru městského úřadu.
§ 47, odst. 1, pís. d) zákona 200/1990 Sb.,
V případě, že majitel psa nebude mít tr- o přestupcích až do výše 1 000 Kč. V přívalé bydliště v Černošicích, bude dotázán padě, že osoba, která psa venčí, nebude
místně příslušný správce poplatku v trva- ochotna pokutu uhradit, bude věc postoupena k projednání správnímu orgálém bydlišti majitele nebo chovatele.
Kontroly se dále zaměří na řádné nu, kde tato osoba bude nucena, vedle
označení psa, které prokazuje, že byl sankce, uhradit i náklady řízení s tím
k poplatkové povinnosti přihlášen spojené, a to v částce 1 000 Kč. Tudíž
(známka, případně čip). Dále pak bude jeden psí exkrement může přijít až na
kontrolován soulad s obecně závaznými 2 000 Kč.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
právními předpisy města, zejména s vy-
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Město vydalo přehlednou mapu
Na pokladně městského úřadu v Riegrově ulici je pro všechny zájemce
k dispozici zdarma přehledná mapa
našeho města. V mapě najdete zakresleny všechny dokonce i plánované ulice
a spoustu dalších užitečných informací.
Zvláštností nově vydané mapy Čer-

nošic jsou vyznačené architektonický
skvosty, ty význačnější jsou i očíslovány. Na rubu mapy se pak můžete
o těchto architektonicky významných
stavbách dočíst víc. Mapu spolufinancovala Evropská unie a Středočeský
(pb)
kraj.

Úděsný nepořádek okolo kontejnerů vzniká porušováním vyhlášky
Od poloviny měsíce května se strážníci
městské policie zaměřují na kontrolu
kontejnerových stání v katastru města
Černošice. Toto opatření je odezvou na
obrovské množství odpadu, které je často
i mimo kontejnery odkládáno, a to způsobem odporujícím vyhlášce města.
Na kontejnerová stání sloužící ke sběru tříděného odpadu je ve stále větším
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množství odkládán nejen nebezpečný
odpad, ale i bytový nábytek. Do současné
doby strážníci při takovém jednání, jež
odporovalo obecně závazným právním
předpisům o odpadech, přistihli tři osoby, se kterými bylo toto porušení řešeno v přestupkovém řízení. Všem takto
přistiženým osobám hrozí sankce až do
výše 50 tisíc korun.
Gregor Dušička, městská policie
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Akce Kontejnery podzim 2008

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00
do 14.00 (odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou)
v těchto termínech a ulicích:

6. 9. od 9.00–14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
13. 9. od 9.00–14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
20. 9. od 9.00–14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova–Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
27. 9. od 9.00–14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská–Sadová)
Černošice (v Kosině)

4. 10. od 9.00–14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Jaký odpad do kontejnerů patří:
Velkoobjemový odpad, tj. skříně, postele, matrace, sedací soupravy, židle, stoly,
koberce, lina, dřevěné desky a podobně.

Co do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do technických
služeb – TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva
apod.) je svážen každé úterý v biopytlích,
které lze zakoupit na MěÚ či v TS.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí!

Kam s bioodpadem? Do kompostu, svozové firmě, do sběrného místa
Při tlení bioodpadu na skládkách vzniká metan, a právě ten, hned po oxidu
uhličitém, nejvíce přispívá ke globálním
změnám klimatu. Bioodpad z kuchyně je možné využít ke zlepšení kvality
kompostu. Kdo ale nechce nebo nemůže
kompostovat, může v Černošicích využít
svozu tohoto odpadu od nemovitosti.
Tento svoz probíhá v letních měsících
každé úterý, v zimním období pak jednou za čtrnáct dnů. Odpad je možné
připravit na svoz do nádob na bioodpad
nebo do biologicky rozložitelných pytlů,

které jsou k zakoupení v TS – Topolská
660, nebo na pokladně Městského úřadu
– Riegrova 1209.
Jako další možnost v našem městě
je zřízeno sběrné místo v areálu TS,
kam je možno bezplatně bioodpad
odložit, a to v pondělí a ve středu od
7 do 17 hodin a v sobotu v letních měsících od 1. 4. do 30. 11. (16.00–19.00),
v zimním provozu od 1. 12. do 31. 3.
(14.00–16.00).
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
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Jak třídíme odpad v Černošicích

Stále ještě naprostá většina odpadů z domácností končí na skládkách, menší
část se spaluje a pouze minimální množství je tříděno a dále se využívá. Téměř 75
procent odpadu z domácností není recyklováno vůbec. I když množství tříděného
odpadu stoupá, za západní Evropou stále výrazně zaostáváme.
Na celém území Černošic je rozmístě- tabulka uvádí, kolik do těchto kontejnerů
no 26 kontejnerů na papír, 40 na plasty, obyvatelé města v jednotlivých letech ulo12 kontejnerů na sklo a 5 kontejnerů na žili odpadu a kolik činí meziroční nárůst
tetrapaky (nápojové kartony). Následující (údaje jsou uvedeny v tunách).
Rok

Sklo

Plasty

Papír

Bioodpad

Směsný komunální odpad

2004

24,70

47,52

35,67

2005

63,19

80,95

102,58

289,41

2050,91

2006

81,64

79,84

131,52

464,76

2254,82

2007

84,44

94,02

151,60

658,02

1917,90

Recyklace
1 kg železného šrotu
1 kg umělých vláken
110 tun starého papíru

1729,09

Kolik ušetříme recyklací
Z čísel uvedených v tabulkách
Ušetří se
vyplývá, že obyvatelé Černošic,
2 kg uhlí, 4 kg rudy
kteří třídí papír, v období let
2004 až 2007 zachránili 3,8 hekta9,4 kWh energie
ru 80 let starého lesa, což je hezké
1 ha lesa (80 let)
číslo, ne?

Nepovolené skládky u kontejnerových stání na separovaný
odpad či dokonce mimo tato stání zatěžují městskou pokladnu
Každý obyvatel města má povinnost svůj odpad vytřídit a uložit na místo k tomu určené, tedy do sběrných nádob. Není možné, aby lidé tento odpad odhazovali vedle sběrných nádob nebo do konce mimo kontejnerová stání.
I přes to, že byly rozšířeny možnosti,
Proto tedy vyzýváme občany: Neodkládejte staré lednice, pneumatiky či jiné kam lze legálně a zdarma tyto odpady
nepotřebné věci mimo kontejnerová sta- odevzdat, se mezi námi najdou tací, kteří
noviště. Někteří nenechavci z vyhozených tak nečiní a „svůj“ odpad odvezou třeba
ledniček vytrhávají hliníkové součásti do lesa nebo k bývalé skládce u dubu.
Takové nakládání s odpady je však proa tím způsobují únik chladicího média,
tizákonné a finančně postižitelné. Mimo
kvůli kterému je lednice zařazena mezi
jiné z těchto černých skládek mohou
nebezpečné odpady. Chraňte své zdraví unikat látky, které jsou škodlivé a mohou
a zároveň buďte ohleduplní ke zdraví vážně ohrozit jak jejich vlastní zdraví,
ostatních a nebezpečné odpady odvážejte tak i zdraví sousedů. Za zamyšlení také
do sběrného místa v areálu technických jistě stojí to, že rozložitelnost odpadů
služeb, Topolská 660.
v přírodě je velice dlouhá. Například
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igelitové sáčky na pečivo nebo ovoce,
které využijeme na velice krátkou dobu,
než nákup dopravíme domů, se mohou
v přírodě rozkládat až čtyři sta let.
Pokud se odpady a nepořádek nacházejí
na pozemcích města a není známa odpo-

vědná osoba (tedy ten, kdo tam odpady
navezl), je město nuceno nepořádek uklidit na své náklady, tedy z peněz určených
na zajištění systému nakládání s komunálními odpady. A je třeba říci, že jsou to
částky nemalé.

Připravme si kvalitní kompost zdarma a ekologicky přímo na zahradě
Kdo věren ekologickým zásadám se rozhodl pomoci svým rostlinám ekologickými
hnojivy, přišel na to, že sice ušetří životní prostředí, nikoliv své finance. Zkusme tedy
místo hnojiv a různých postřiků využít kvalitní kompost, který si sami připravíme.

Ke svému zdravému růstu potřebují
rostliny výživnou půdu s dostatkem vláhy a živin, především kyslíku, jenž zásobuje kořenový systém rostliny. Aby byla
půda dostatečně kyprá a provzdušněná,
vpravíme do ní lehký kompost připravený ze všeho, co na zahradě sebereme.

ství škůdců, necháme-li je projít střední
vrstvou kompostu, kde teplota dosahuje
až 70 stupňů Celsia. Toho ovšem docílíme asi až po pátém přeházení, přičemž se
musíme snažit nejspodnější vrstvu vždy
dostat na povrch a naopak. Nejedná se
tedy při přehazování o čistě mechanickou práci, ale vyplatí se při práci trochu
myslet. Kompost je připraven k použití,
připomíná-li jeho struktura zahradní
zeminu.

Skoro všechno se dá zužitkovat – spadané listí, zbytky rostlin, posekaná tráva,
drcené větve, v rozumné míře zbytky
z kuchyně nebo popel. Nemocné nebo
škůdci napadené rostliny nebo plody do
Pokud nedisponujete příliš velkou trkompostu nepatří.
pělivostí a chtěli byste proces kompostoO tom, jak velký kompost si vybudu- vání urychlit, můžete si pořídit dnes již
jeme, rozhoduje naše pěstitelská vášeň běžné kompostéry. Pak je ovšem nutné
a množství kompostovatelného odpadu, vyhnout se nebezpečnému kvašení a nekterý nám zahrada poskytuje.
plnit kompostéry čerstvými rostlinnými
Z odpadového materiálu vytvoříme asi zbytky, sekanou trávou a velkým množ30 cm vrstvu, na ni navršíme asi 10 cm stvím kuchyňských odpadů, kdy materizemě. Takto postup opakujeme až do álem nemůže prostupovat kyslík a obsah
výšky celkové vrstvy, maximálně však se zkazí a zahnívá. Důležité je prokládat
vrstvy odpadu v kompostéru odolnějšími
150 cm, a necháme uležet.
V případě, že kompostujeme biologic- zbytky (rozmělněná lepenka, suché větký kuchyňský odpad, přidáme do směsi ve) a asi každé dva týdny přehazovat.

Za dostatek živin a dobrou půdu obonatrhaný papír nebo nahrubo nasekané
větve, které zajistí dostatečné zásobování hacenou humusem z kvalitního komposmikroorganismů kyslíkem. Asi za 8 týd- tu se užitkové i okrasné rostliny bohatě
nů můžeme poprvé přehazovat. Výzkumy odvděčí.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
dokázaly, že s úspěchem snížíme množ-
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Stavební zákon a povolování staveb v chatové oblasti

Sešel se rok s rokem a je tu opět číslo Informačního listu určené vlastníkům
staveb pro rodinnou rekreaci. Jak jste si všimli, nepoužil jsem zaběhnutý termín
„chata nebo chalupa“, protože vyhláška 501/2006 Sb., kterou se provádí zákon
183/2006 Sb. (stavební zákon), již pojem chata nebo chalupa nezná.
To ovšem neznamená, že by přestala stavebního zákona a najdete si v § 103, že
platit původní kolaudační rozhodnutí váš záměr nepodléhá ohlášení nebo stanebo omezení daná územním plánem, vebnímu povolení, je třeba se ještě překterá platila pro chaty. Jde pouze o jiný svědčit v § 96 stavebního zákona, zda váš
název, se kterým se nadále budete setká- záměr nepodléhá územnímu souhlasu.
vat při jednání se stavebním úřadem.
Žádost o územní souhlas nebo ohlášení
Od minulého roku se právně ve funkč- stavby se podává na zákonem stanovém
ních plochách určených pro individuální formuláři a se zákonem požadovanými
rekreaci (označení v územním plánu jako přílohami.
IR) nic podstatného nezměnilo. Územní
Povinnosti stavebníků
plán najdete na adrese http://wwwpři provádění staveb
archiv.mestocernosice.cz/novamapa/.
Nový stavební zákon také zavedl
Regulativy (omezení) najdete na adrese povinnosti pro stavebníky i v přípahttp://www.mestocernosice.cz/mapy/
dech, které nepodléhají projednání se
èPlatná vyhláška k ÚPD Černošice
stavebním úřadem. Tyto povinnosti
– zejména pak na straně 9–10 vyhlášky
jsou uvedeny v § 152 stavebního záMěsta Černošice č. 8/2003, v platném
kona. Podle tohoto ustanovení zákona
znění.
je stavebník povinen „dbát na řádnou
Stále platí, že stavby, které jsou v zá- přípravu a provádění stavby; tato
plavovém území (zhruba linie povodně povinnost se týká i terénních úprav
2002), leží na území, kde byla vyhlášena a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli
stavební uzávěra. Výjimku ze stavební zejména ochranu života a zdraví osob
uzávěry neuděluje stavební úřad, ale Ra- nebo zvířat, ochranu životního prostředa města Černošice, a to na základě žá- dí a majetku, i šetrnost k sousedství.
dosti podané na odbor investic a správy Tyto povinnosti má i u staveb a jejich
majetku MěÚ Černošice.
změn nevyžadujících stavební povolení
Územní souhlas je nový pojem
ani ohlášení nebo u jiného obdobného
stavebního zákona
záměru. U staveb prováděných svépoNový stavební zákon vnesl trochu cha- mocí je stavebník rovněž povinen uvést
os do pojmů, které se dnes používají při do souladu prostorové polohy stavby
povolování staveb. Dřívější stavební zá- s ověřenou projektovou dokumentací.
kon znal pojem „ohlášení“ jako „nejnižší O zahájení prací na stavbách osvobozezpůsob“ povolování staveb. Nový staveb- ných od povolení je povinen v dostateční zákon zavedl nový pojem „územní ném předstihu informovat osoby těmito
souhlas“. V případě, že nahlédnete do pracemi přímo dotčené. Stavebník je
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dále povinen pro účely projednání záměru podle stavebního zákona opatřit
předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li
stavební zákon zpracování projektové
dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit
zpracování projektové dokumentace
takovou osobou, pokud nemá potřebné
oprávnění sám.“
Nedodržení výše uvedených povinností může být posouzena jako přestupek (správním delikt), kde výše pokuty
může být až 200 000 Kč.
Rizika při koupi chaty
Vlastník stavby je podle § 154 stavebního zákona povinen uchovávat
všechna povolení a rozhodnutí, která
se týkají jeho stavby. V případě prodeje je prodávající povinen tyto doklady,
včetně ověřené dokumentace, předat
kupujícím (právním nástupcům). Celé
to lze přirovnat k povinnosti prodávajícího předat kupujícímu velký technický

průkazu k autu. Kupující také nesou
důsledky v případě, že stavba byla upravena původními vlastníky bez povolení.
Koupě a prodej nemovitostí je věcí,
která stavební úřad nezajímá. Opatření
a povolení stavebního úřadu, která se
týkají prodávané nemovitosti, jsou však
závazná pro kupujícího. Proto je věcí
kupujícího požadovat od prodávajícího všechny doklady včetně projektové
dokumentace a je ze zákona povinností
prodávajícího (vlastníka stavby) tyto
doklady mít. Znalecký posudek, který
konstatuje, jak stavba vypadá v okamžiku prodeje, není veřejnoprávním
titulem (povolením ke stavbě). Může
se stát, že koupíte stavbu, kterou vám
stavební úřad nařídí později odstranit,
protože nebyla nikdy povolená. Pak budete v občanskoprávním soudním řízení vymáhat škodu, která vám vznikla, na
původním vlastníku nemovitosti.
Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru
územního plánování a stavebního řádu

Informace o připravovaných projektech jsou dostupné veřejnosti

Odbor investic zodpovědný za přípravu
a realizaci všech nových stavebních
a urbanistických projektů města zřídil
na skleněné stěně budovy městského
úřadu v Riegrově ulici nástěnku, na které
zveřejňuje studie, důležité podklady
a veškeré další podstatné informace
o probíhajících řízeních ke všem těmto
připravovaným projektům tak, aby se
s nimi mohla seznámit veřejnost. A to
včetně připravovaných projektů v rámci
získávání dotací z EU, se kterými vedoucí
odboru průběžně seznamuje obyvatele
města i na stránkách Informačního listu.
Odbor investic tak činí v souladu s novým
platným stavebním zákonem na základě

výzvy stavebního úřadu k investorovi,
kterým je v případě zmíněných projektů
město Černošice.
Kromě toho jsou tyto informace
umisťovány i na konkrétní místa, kde
bude probíhat realizace jednotlivých
etap projektu. Po zákonem stanovenou
dobu tak byla informace o projektu Bike
and Ride umístěna v oblasti mokropeské
železniční zastávky a obdobně bude
postupováno i při dalších projektech, jako
je rekonstrukce Střední a Komenského
ulice, náměstí u kostela i další etapy
projektu revitalizace městských center.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic
a správy majetku
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Ptáci v zahradě

Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou
rychle mizí. Přitom přítomnost mnohých z nich na naší zahradě je prospěšná,
naši zahradu oživí a můžeme se bavit jejich pozorováním s vědomím, že jsme
udělali něco pro naši přírodu a tím i pro nás samé.
Specifickou skupinou jsou volně žijící jejich rodiče jim shánějí potravu. V období
ptáci. Většina z nich je všežravá či maso- hnízdění je nutné dávat pozor při sekání
žravá, tzn. živí se hmyzem, jako jsou mšice, trávníků, zda se zde nějaké ptáče neskrývá.
dřevokazní brouci, molice apod., či bezob- Jejich způsob obrany totiž funguje tak, že
ratlými živočichy, jako jsou housenky, šne- se přitisknou k zemi, nehýbají se a čekají,
ci a slimáci. Někteří větší dravci pak loví zda je predátor takto mine.
i větší živočichy, zejména hlodavce. Chrání
Napajedla jsou důležitá
tak především rostliny a plodiny, které na
Na zahradě můžeme umístit například
zahradě chceme pěstovat, i dřevěné stavby
malé napajedlo nebo mělké koupaliště,
naší zahrady. Soužití ptáků s člověkem je
které je pro ptáky důležité. Pokud mají
oboustranně prospěšné.
možnost přijímat vodu z napajedla, nepoPtáky chrání zákon
třebují na jaře tolik ozobávat pupeny stroVšichni volně žijící ptáci na území Čes- mů a keřů. Napajedlo je vhodné umístit
ké republiky podléhají zákonné ochraně na volnou plochu, aby ptáci mohli zjistit
– zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody případné blížící se nebezpečí. Koupání
a krajiny. Podle tohoto zákona je zakázá- v mělké misce s vodou jim pomáhá zbavono úmyslné usmrcování a odchyt volně vat se parazitů a tím přispívá i ke zlepšení
žijících ptáků, ničení jejich hnízd a vajec zdravotního stavu populace a omezení
či odstraňování i zdánlivě opuštěných možností šíření různých chorob. Napajedla
hnízd. Některé druhy ptáků se vrací do lákají i mnoho jinak skrytě žijících druhů
svých starých hnízd periodicky (vlaštovka ptáků, které tak máme možnost začít poobecná), jiné druhy k hnízdění využívají zorovat. Vodu v napajedlech je ale třeba
přednostně opuštěná hnízda jiných druhů minimálně jednou za 12 dní měnit, aby se
nestala místem líhnutí larev komárů nebo
(například kalous ušatý).
Dále je zákonem zakázáno rušit ptáky místem pro rozvoj nemocí.
během doby rozmnožování a odchovu
mláďat.

Je důležité vědět, že mnoho druhů ptáků svá mláďata nekrmí po celou dobu
odchovu v hnízdech, ale mláďata z hnízd
vyhazují a dokrmují je na zemi. Proto
v době hnízdění je vhodné mít na zahradě
místa s vyšší nesekanou trávou, hromady
dřeva, polorozpadlé zídky, keřové porosty
nebo jen hromadu listí, kde se mláďata
mohou schovat před predátory, zatímco
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Ptáky také můžeme v zimě a na jaře
přikrmovat. Tím se naučí do naší zahrady
létat a budou nám pomáhat v boji proti
zahradním škůdcům.

Važme si našeho přírodního dědictví
a jeho rozmanitosti a pomáhejme ho
uchovat především svojí ohleduplností
a zájmem i pro další generace, které přijdou do našich zahrad po nás.
Ing. Hana Benešová, vedoucí odd. ochrany
přírody, odbor životního prostředí
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Filmový klub Černošice

To nejlepší z české a světové kinematografie v pravidelných dávkách.
Vážení čtenáři Informačního listu, vážení
milovníci filmového umění. V minulém čísle
IL jsme Vás informovali o některých připravovaných změnách v produkci Clubu Kino
Černošice, které chystáme na tento kalendářní rok. Jednou z nich je i založení filmového
klubu, jenž by uspokojil potřeby náročnějšího
diváka a poskytl tak prostor filmům, které jsou
na okraji komerčního zájmu multikin, dále filmům s výchovným potenciálem, jež je možno
vhodně zařadit do programu školní výchovy
a v neposlední řadě i filmům archivním, které patří k tzv. zlatému fondu české a světové
kinematografie.
Tuto ideu jsme začali naplňovat na začátku
měsíce února, dnes na začátku měsíce března
jsme již řádně registrovanými členy Asociace
českých filmových klubů. Jinými slovy, na světě
je zbrusu nový filmový klub – Filmový klub
Černošice.
Podmínky členství jsou velmi jednoduché.
Členem filmového klubu se stáváte po zaplacení
členského příspěvku, který činí 100,- Kč na jeden kalendářní rok (senioři ve věku 60 let a více,
děti a mladiství ve věku 15 let a méně a tělesně
postižení mají členství zdarma), a souhlasíte-li
se stanovami klubu, které jsou v tištěné podobě
k dispozici v Clubu Kino nebo na webových
stránkách www.filmklub.fotocernosice.org. Po
zaplacení členského příspěvku Vám následně
vystavíme klubovou legitimaci, jež Vás opravňuje využívat všech výhod plynoucích nejenom
ze stanov Filmového klubu Černošice, ale
i z členství tohoto klubu v Asociaci českých filmových klubů (více na www.acfk.cz). Výhodou
asi na první pohled nejviditelnější je snížené
vstupné na veškerou klubovou projekci v Clubu
Kino Černošice, případně další kulturní akce,
kterých se v budoucnu klub zúčastní. Žádost
o členství přijímáme před každou filmovou
produkcí v Clubu Kino.
Programová skladba klubových filmů se
odvíjí především od nabídky filmotéky AČFK,

projektu 100 a projektu Film a škola, jichž jsme
účastníky. Četnost promítání není zatím pevně stanovena, v tuto chvíli se pohybuje kolem
dvou klubových projekcí měsíčně. Bude záležet
na Vašem zájmu, zda ji zvýšíme, případně zda
klubovou projekci prolneme s promítáním
běžné současné filmové produkce. Klubovým
dnem jsme stanovili čtvrtek, ve výjimečných
případech jiný všední den. Program potvrzených filmů najdete též na klubových stránkách
a samozřejmě v celkovém měsíčním programu
Clubu Kino.
V rámci filmového klubu jsme navázali
úzkou spolupráci s kinem v Řevnicích, máme
koncepčně připravenou spolupráci s pražskou
FAMU – filmovou katedrou. V nejbližší době
by se mělo uskutečnit setkání s vedením této
vysoké školy, kterému jsme připraveni nabídnout pořádání mezinárodního filmového
festivalu FAMU, jehož 1. ročník bychom rádi
uspořádali na konci září 2008.
V souvislosti s tímto krokem jsme podali
AČFK žádost o grantovou podporu, budeme
jednat o podpoře s městem Černošice, Řevnice
a potenciálními sponzory.
Tolik stručně k zatím krátké, o to však
intenzivnější činnosti našeho / Vašeho filmového klubu.
Věříme, že tímto počinem jsme se opět
o kousek přiblížili k naplnění avizované změny koncepce Clubu Kino, především však
věříme, že děláme něco, co má hlubší smysl,
něco, co Vám občanům Černošic a blízkého
okolí poskytne další rozměr v místní kulturní
nabídce.
Mějte se hezky, těšíme se na Vaši návštěvu,
máme Vás rádi.
Za Filmový klub Černošice Michal Strejček
– produkce Clubu Kino Černošice / 602 613 731
P.S. Zákaz kouření 1⁄2 hodiny před a v průběhu
celého filmového představení stále platí. Těm,
kteří to hůře snášejí, se omlouvám, těm, kteří
toto opatření kvitovali s povděkem, děkuji.
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Obohatit historii našeho města na internetu může každý
V Černošicích vznikly internetové stránky, zaznamenávající elektronickou formou dění v obci, resp. digitalizující historické záznamy. Od ostatních stránek se
liší tím, že do nich můžete sami své příspěvky vkládat i z domova. Prostřednictvím
odkazu Vkládání příspěvků, kde je umístěn vkládací formulář, může držitel zajímavých materiálů vložit příspěvek do databáze. Formulář je koncipován tak, aby
bylo možné vytvořit komplexní příspěvek s názvem, textem, obrázkem, popiskem,
datováním, označením tematické oblasti a zdroje a podpisem vkládajícího, přičemž libovolné součásti mohou chybět. Máte-li nějaký zajímavý materiál, navštivte
www.mestocernosice.cz/historie/. Do tohoto webu můžete vložit text i fotografie
a po odsouhlasení administrátorem budou tyto dokumenty zveřejněny.

Kniha s názvem Černošice, vilové město na Berounce
Publikace nabízí ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících naše
město od konce 19. století až po 30. léta 20. století, včetně fotografií chatových osad.
Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se z vesničky v údolí Berounky stávalo
letovisko s mnoha architektonickými skvosty. Soubor zapůjčilo město Černošice.
Knihu určenou všem, kteří se chtějí o historii Černošic dozvědět co nejvíce, koupíte
v pokladně MěÚ v Riegrově ul. a v černošických trafikách. V prodeji je i brožurka
s názvem Černošice – letovisko na Berounce

V městské knihovně na vás čekají nejen knihy, ale i internet
Naši milí letní spoluobčané, zveme vás do městské knihovny. Na výběr je tu přes
20 tisíc titulů a každý měsíc přibývají novinky. Jejich seznam najdete v každém
čísle IL nebo na počítači přímo v knihovně. Registrační poplatek činí pouhých
60 korun na půl roku a každý čtenář má zdarma přístup na internet s možností
využití scanneru a tiskárny. Knihovna sídlí v ul. Riegrova 228, ve stejném domě
jako pošta. Provozní doba: pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00; středa: 9.00–11.30,
13.00–19.00; čtvrtek: 12.30–16.00; pátek: 9.00–11.30. Bližší informace podají
pracovnice knihovny na tel.: 251 641 501.

První Černošický skateboardový závod pro nesponzorované jezdce
V sobotu 13. září se v mokropeském skateparku uskuteční 1. ročník Černošického
skateboardového závodu, a to pod záštitou Rip Curl Pláže Černošice a města Černošice. Závod je otevřen každému jezdci, který není podporován firmou. Startovné činí
50 korun, cen je za 40 tisíc. Po celou dobu závodu bude znít hudba v podání Místní
crew. Závod začíná registrací (10.00), finále se očekává v 15.00. Po ukončení závodu
(18.00) se celé dění přesune na černošickou pláž, kde od 20.00 proběhne malá after
party. Tu obstará Dj Herbyboy (Roccaflex) Reggae, Hip-Hop a Dancehall. Více info
na www.ripcurl-plazcernosice.cz.
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V mokropeské kapličce vznikl milý komorní prostor
Již několik let slouží bývalá mokropeská hasičská zbrojnice, pro níž se vžil název
mokropeská kaplička, coby výstavní prostor. Vznikla zde galerie Kaplička sv. Václava, k jejíž návštěvě vás srdečně zveme. Umělecky zaměřené osobnosti zde mohou
zdarma prezentovat svá díla. Svůj projekt mohou konzultovat s odborem kultury
na tel.: 251 641 116, 602 200 817 nebo pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Nad kapličkou převzala patronát paní Lada Sklenářová, která ji bude také návštěvníkům
otevírat. Kontaktovat ji lze na tel.: 251 640 170.

V galerii sv. Václava představí své dílo Martina Foitů
V mokropeské galerii Kaplička sv. Václava probíhá výstava akademické malířky
Martiny Fojtů. Vystaveny jsou obrazy, kresby, akvarely a koláže, a to od monumentálního obrazu Apokalypsa (1994) až po koláže a kresby z poslední doby. Dílo
Martiny Fojtů je zastoupeno v Ludwigově sbírce v Německu, autorka byla oceněna
Cenou Hlávkovy nadace (1993). Výstava potrvá do 28. září, otevřeno bude v sobotu
a v neděli od 14.00 do 18.00.

Výstava Gerbrunn a jeho partnerství
Zveme vás v pátek 3. října od 17.00 do galerie Kaplička sv. Václava na slavnostní
zahájení výstavy nazvané Gerbrunn a jeho partnerství. Výstava putuje po všech
partnerských obcích Gerbrunnu a mapuje historii všech partnerských vztahů. Velká pozornost je věnována i Černošicím. Neváhejte proto a přijďte se podívat, jak
partnerskou spolupráci vnímají gerbrunnští. Na vernisáži vystoupí dětský lidový
soubor Pramínek pod vedením Marcely Látalové, přítomni budou zástupci našich
partnerských měst.

Hledáme staré fotografie Černošic a chatových osad
Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic i místních chatových
osad. Prosíme všechny, kdož takové „poklady“ mají, aby mne kontaktovali na
níže uvedených číslech a fotografie mi poskytli k okopírování. Předem děkuji za
pomoc. Za odbor kultury Pavel Blaženín, tel.: 251 641 116, 602 200 817, e-mail:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Černošický Oktoberfest aneb Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
Hostinec u Mlynáře a město Černošice vás srdečně zvou v pátek 3. října od 20.00
a v sobotu 4. října od 13.00 na Černošický Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na Masopustním náměstí. Připravili jsme pro vás několik druhů piv,
speciality české kuchyně, na stáncích pak grilované selátko či jehňátko. Večer pro vás
bude otevřen ve stanu cocktail bar. Hudbu obstarají Radek Novák a Animus band,
Legal Bengal, Dixiroad, Bufalo Bill, Třehusk a Balzám. Pro děti bude připraven kolotoč a další atrakce, pro všechny pak soutěže i odměny.
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Nedělní sluníčko prozářilo černošickou pouť
Pestrá nabídka všech možných atrakcí čekala na malé i velké návštěvníky černošické
mariánské pouti, tradičné konané před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Účinkující
umělci vše nachystali tak, aby se příchozí
dobře bavili, stánkaři dorazili vybaveni vším,
co chutná a líbí se. Proti však bylo počasí,
pohodu prvního pouťového dne překazil neutuchající studený déšť. Každý raději zůstal
doma u televize.

sytosti užili všeho, co pro ně organizátoři
připravili. A černošičtí skutečně svou pouť
nenechali na holičkách a přišli v počtu
opravdu hojném. Odbor kultury nedělní
program operativně rozšířil o některá neuskutečněná sobotní vystoupení a prodloužil jej až do pozdního večera. Velký úspěch
hlavně u pánského publika měla polská
dámská taneční skupina Venus, kterou na
pouť vyslal náš budoucí partner Powiat
Jako mávnutím kouzelného proutku se Olešnicki. A protože bylo opravdu na co se
však deštivá sobota změnila v krásnou koukat a co poslouchat, odcházeli všichni
neděli. Sluníčko se zachovalo tak, jak mělo, spokojeni s tím, že se příští rok znovu na
a od samého rána zalévalo pouťovou ná- černošické pouti sejdou.
ves hřejivými paprsky. Vyzvalo tak místní
A nakonec ještě poděkování firmě Šiba
i přespolní milovníky tradičních pouťo- za zapůjčení podia a paní Mileně Křížové
vých radovánek, aby si znovu po roce do i Ivanu Látalovi za nádherné výstavy. (red)
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Léto osady Údolí Staré řeky

Letos osada žila především ve znamení sportovních akcí. Jako každý rok sezónu
pro osadníky otevřel Velikonoční kuličkový turnaj a také klání v petanque.
Koncem června si někteří zástupci naší osady obuli kopačky a vydali se vstříc
fotbalovým kláním. Turnaj osad nakonec
přinesl našemu mužstvu 5. místo. Ovšem
už poněkolikáté za sebou nás nebylo mnoho. To souvisí hlavně s regulemi turnaje.
Nelíbí se nám, že za osady vlastně nastupují
místní fotbalové týmy. Je samozřejmě těžké
dát dohromady přibližně 14 lidí, ale hráči
Kazína, Černošic, Všenor a pozvaných hostů z pražských klubů tento tradiční osadní
turnaj vlastně devalvují. Může se tak stát,
že příští rok už mužstvo nesestavíme, jako
letos například Slunečná (za ni nastoupil
Sobota 14. června pak už patřila volejba- kombinovaný tým Kazína B).
lu. Všichni jsme se těšili a řádně připravili
Proto navrhujeme, aby došlo ke změně.
na klání žen. Bohužel se kvůli termínové
Jsme pro to, aby se hrálo pouze na polovině
kolizi dostavila pouze tři družstva. Ale
hřiště (čímž by vznikly dvě hrací plochy)
ani takový počet nepokazil volejbalovou
s šesti hráči v poli + brankář. Takto by za
událost, která rozhodně přinesla kvalitní
jednotlivá mužstva alespoň z větší části
podívanou až do pozdního odpoledne. Jednastupovali osadníci.
nu výhodu to pro účastnice turnaje mělo,
Začátek prázdnil odstartoval jako vždy
každý tým si vybojoval vlastně už předem
osadním
táborákem u volejbalových hřišť.
medailové umístění:
Tam se 12. července pořádal volejbalový
1. místo Nusle B
turnaj mužů. Ten měl daleko větší početní
2. místo Účastnice zájezdu
účast, na rozdíl od ženského turnaje. Na
3. místo Čůči
Ale pro příští rok vážně uvažujeme
o tom, že klasický turnaj žen nahradí čím
dál populárnější mixy.

Vítězný tým Kajmanů.
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volejbalových kurtech od dopoledních
hodin bojovalo osm týmů. A úroveň byla
špičková. A výsledky?
1. místo Kajmani
2. místo Medník
3. místo Dobřichovice
Stejně jako jsme my byli spokojeni
s úrovní volejbalu, hráči si nemohli vynachválit občerstvení a místní speciality.
K zavedené gulášovce, uzenkám a sekané
přibyl letos hot dog, a zájem o něj byl
obrovský.

A teď, co nového
V části osady Údolí staré řeky byly nainstalovány nové rozvody elektrické energie.
Tyto práce zabraly technikům především
celý červenec.
Každým rokem se snažíme upravit
příjezdovou komunikaci k hospodě V lavičkách. Ale je to takový nekonečný boj.
Prakticky 14 dní po brigádě je stav komunikace stejný jako před opravou. A to
vinou počasí a některých neukázněných
(hrabajících) řidičů.
Ozdobou naší osady je hospoda V lavičkách. Radka, Petr, Fifi a Wifi si asi
neodpočinou, ale za maximálně vstřícný
přístup ke všem žíznivým a hladovým jim
patří velký dík.

Sportovní léto pokračovalo srpnovým
nohejbalovým turnajem trojic (16. 8.).
A také nezapomínáme na naše ratolesti,
pro které jsme připravili sportovní den
a karneval. Na děti čekaly nejen medaile,
ale hlavně zajímavé ceny a spousta různých
dobrot.
Konec prázdnin obstarává už tradičně,
jako jejich začátek, osadní táborák.

Na co bych však chtěl upozornit, je pravý
břeh řeky Berounky, na kterém se rozmohlo
hromadné táboření především rusky mluvících občanů. A tak dlouho do noci musí
místní obyvatelé a osadníci snášet nadměrný hluk, což není nic příjemného. Navíc
tito nájezdníci znečišťují své okolí, ničí
přírodu a také mnohdy pořádně otravují
život rybářům. Je to rozhodně námět pro
zamyšlení městského úřadu.
David Kalous
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Pokračování o osudech osady Zátoka na kopci

Proč se naše osada na vrážském kopci nad Berounkou jmenuje Zátoka radosti, jsem vysvětlila už v loňském čísle Informačního zpravodaje: původně stála na
pravém břehu řeky v záplavové oblasti a koncem 40. let při napřimování koryta
a regulaci toku byla přestěhována na neúrodné pole na skále na levém břehu, které
osadníkům prodal tehdejší majitel pan Kříž.
Nové chaty rostly různě. Někteří osadníci byli náhle zchudlí v důsledku diktatury
proletariátu, kterou po „vítězném“ únoru
v roce 1948 nastolila Komunistická strana,
jejich chatičky byly menší, skromnější. Jiní
byli naopak odškodněni za útrapy způsobené nacistickou okupací v 2. světové válce
– ti si mohli dovolit chaty výstavnější, větší,
odborně postavené.
Většina čtenářů už začátek padesátých
let minulého století nepamatuje. Vězte, že
ani ti bohatší „stavebníci“ to neměli jednoduché. Stavební materiál, ať už dřevo, cihly,
tvárnice, písek, cement, krytina – to vše bylo úzkoprofilové zboží, byla jím přednostně
zásobována státní výstavba bytů a průmyslu. Pro soukromníky nezbývalo takřka nic.

V potu tváří, a připusťme, že někdy i za
úplatky, sháněli chataři materiál nebo řemeslníky. Ti chudší si většinu prací dělali
sami, laicky, neodborně a vlastně jen tehdy,
když se jim podařilo nějaký stavební materiál sehnat. Pamatuji si, že jsme každý
– táta, máma i my děti – vozili v sobotu
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s jídlem na víkend každý kilo hřebíků nebo
šroubů.
Nadšení chatařů však všechny obtíže překonalo. V první polovině 50. let už všechny
chaty stály, zářily novotou, a všichni se vrhli
na vybavování zahrádek ovocnými stromky
– ovoce i zeleniny byl v té době ještě velký
nedostatek. Osadní život se zdárně rozvíjel,
vystavělo se hřiště a klubovna a zdálo se, že
štěstí chatařů nemůže nic ohrozit.
Náhle se však v osadě začali po cestách
procházet zvláštní lidé v uniformách tzv.
vnitřní stráže ministerstva vnitra s fialovými brigadýrkami a manželkami. Prohlíželi
si jednotlivé chaty. Vybírali si, která by se
jim líbila.
Osadníci zneklidněli, začali tušit něco
špatného, i když se tehdy o zvěrstvech
a nespravedlnostech komunistického režimu moc nevědělo. Šerif a jeho pomocníci
začali pátrat co že se to děje, a dozvěděli se,
že chaty mají být zabrány pro potřeby ministerstva vnitra a ubytovány v nich rodiny
příslušníků vnitřní stráže.
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Marná byla jednání na ministerstvu, dopisy, marně se argumentovalo tím, že chaty nejsou podsklepeny a nehodí se tudíž
k celoročnímu obývání. Se soukromými
majiteli chat se skoro nikdo nebavil a rozhodnutí už bylo na spadnutí. Pěkné vilky
za roklí, které si tehdy postavili bohatší
řezníci, už byly vyvlastněny a obsazeny
vnitráky. A tu jedna chytrá hlava, bohužel
už si nepamatuju která, přišla na nápad,
že jednotliví vlastníci proti bolševickému
státu nemají šanci něco prosadit, ale jako
socialistická organizace by tu šanci měli.
Rozhodli se tedy, že osada jako celek se
stane členem Svazu zahrádkářů, který byl

součástí Národní fronty, sdružující všechny socialistické organizace. Celý pozemek
osady se stal vlastnictvím Socialistického
svazu zahrádkářů. A na tuto organizaci
se nevztahovaly tehdejší zákony zuřivě
potlačující jakékoli soukromé vlastníky.
A ministerstvo vnitra ostrouhalo mrkvičku.
Všichni si oddechli a pokračovali ve
zvelebování svých chat a zahrádek. Je nás
v osadě už hodně málo, kdo si tu dobu pamatují. Dali by se spočítat na prstech jedné
ruky. Proto si myslím, že není na škodu si
tu dobu občas připomenout.
Blanka Habadová
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Osada Slunečná
Stalo se už tradicí, že začátkem května
zahajujeme sezonu na osadě Slunečná
turnajem v nohejbalu. Letošního již pátého turnaje v pořadí se zúčastnilo dvanáct
týmů. Po celodenních bojích se vítězem stal
tým z osady Jedličkovy lázně. Na závěr si
všichni přislíbili, že se opět sejdou v příštím roce.
Začátkem prázdnin a na jejich konec
pak ještě pořádali naši sportovní nadšenci
další dva turnaje.
Naši sportovci se zúčastnili i několika
nohejbalových turnajů v jiných osadách.
Turnaje tzv. losovaných trojic v Jedličkových lázních se zúčastnili Antonín Suchý,
Petr Dvořák a Radek Šmíd. Za naši osadu
vybojovali 1. místo.
O vánočních svátcích se konal v hale
u Základní školy v Mokropsech již potřetí
Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo osm
družstev. Vítězi se stali Tonda Suchý, Tomáš Vaněk a Vladislav Eliáš z naší osady.
Každoročně před ukončením prázdnin
naše osada pořádá Dětský den pro nejmenší osadníky a jejich kamarády. V loňském
roce se zúčastnilo 35 dětí. Po zdolání všech
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sportovních disciplín jsou naši nejmladší
nejen sladce odměněni, ale i obdarováni
krásnými cenami za své výkony. Závodí
se v jízdě na kole, skoky v pytlích, hodem
na cíl apod. Při závěrečném pokřiku jsme
si i s naší mladou generací a jejich rodiči
přislíbili, že se již těšíme na další rok.
Za osadu Slunečná Monika Dvořáková
a Věra Šnejdárková
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Fotbalový turnaj vyhráli borci z osady Pod Hladkou skalou
Tradiční fotbalový turnaj chatových
osad se letos na hřišti SK Kazín konal
28. června. S přehledem jej vyhráli borci
reprezentující osadu Pod Hladkou skalou. Za vítězný tým hráli i nejlepší hráč
turnaje (Jan Chumlen), nejlepší brankář
(Pavel Jouda Vrzal) a také nejlepší střelec turnaje (Michal Kolomazník).
Turnaj fotbalových osad se koná již
sedmatřicet let, i když letos se hrál teprve 36. ročník. Povodeň v roce 2002 totiž
zničila hřiště a kabiny SK Kazín, a proto
se v roce 2003 nehrálo. Turnaj pořádá
každý rok jedna osada, a to v pořadí po
toku Berounky.
V letošním roce se zúčastnilo pět
týmů. Po celodenních bojích bylo nakonec pořadí následující: Osada Pod
Hladkou skalou, Slunečná, Jedličkárna,
Montana a osada Údolí staré řeky.
(sj)

Nejlepšímu střelci Michalu Kolomazníkovi
(vpravo) předal cenu Mirek Piskáček

Vítězný tým osady Pod Hladkou skalou
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SRK Jedle: Sezona 2007 skončila, ať žije sezona 2008

V minulém čísle chatařského zpravodaje jsme naposledy psali o 49. ročníku
Jedličkov Gambrinus Open. Tímto turnajem ovšem sezona 2007 pro Sportovně
Rekreační Klub Jedle neskončila…
Malá Jedle – 2. ročník
rem deváté pak spíkři dětského dne David
Loni se hrál již druhý ročník nohejbalové- Duroň a Markéta Nová zahájili sérii soutěží.
ho turnaje Malá Jedle, a sice v sobotu 18. srp- Nejmenší i odrostlejší děti závodily v běhu,
na. Jedná se o turnaj nohejbalových trojic, jízdě na kole, přenášely kelímky s vodou, lžíkterý se jako jediný nehraje coby losovaný, ce s ping-pongovými míčky, házely míčkem,
šipkami či skákaly v pytli. Za vše dostaly
ale jako turnaj nasazených trojic.
Na turnaj přijelo i mnoho „přespolních“ drobnou skladkou odměnu.
Po 14. hodině nastoupily na hřiště nádtrojek, a tak jsme mohli celý den obdivovat
nejen známé výkony místních borců, ale i vý- herné masky. Bylo vidět spoustu pirátů,
kony konkurence. A že bylo na co se koukat. Křemílka a Vochomůrku, úchvatné gejši,
Pata a Mata, princeznu, kovboje, klauny či
myšku a mnoho dalších. Všechny masky
byly úžasné a jako nejlepší nakonec porota
vyhodnotila masku Muchomůrky v jehličí,
kterou připravila maminka pro malou Moničku Sekáčovou.
Večer jsme se sešli s dětmi u boudy a na
malém ohýnku jsme si opékali vuřtíky.
Ženy k nám jezdí i na volejbal
V sobotu 8. září 2007 pořádal SRK volejbalový turnaj žen. Byl to již 9. ročník Memoriálu Marie Hodaňové.
Vítězové Malé Jedle
Jelikož předchozí den, večer i noc poprcháK všeobecnému překvapení prošla nejlépe valo, v osm hodin ráno nebyl na hřišti nikdo.
celým turnajem trojice Michal Berger s do- Chvíli po půl deváté začali přicházet organimácími Lukášem Spoustou a Janem Rezkem. zátoři a první družstva se na hřiště dostavila
Přitom Lukáš Spousta s Honzou Rezkem
ještě v roce 2005 hráli turnaj mládeže do
15-ti let, který naposledy (a po několikáté
v řadě) vyhráli. Léta společného hraní se
zúročila i zde, zvláště když přibrali zkušeného smečaře Michala Bergera. Vítězství jim
patřilo právem.
Dětský den
V sobotu 25. srpna od časných ranních hodin maminky a tatínkové připravovali hřiště
a ceny za soutěže. Před devátou hodinou se
začaly trousit první nedočkavé děti. Úde-
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až po deváté hodině. Poslední, páté družstvo,
přijelo díky dopravní zácpě až po 11-té hodině. Pak organizátor i ředitel turnaje Jarda
Hodaň tento turnaj slavnostně zahájil.
Vítězkami turnaje se nakonec stalo, již
poněkolikáté, družstvo Modřany. Druhé bylo
družstvo Vršovice. Na třetím místě skončilo
družstvo Vyšehrad. Čtvrté místo připadlo
Brutálním srnám. Na čestném pátém místě
se pak umístilo družstvo Stodůlky.

Losovaný turnaj zakončuje sezonu
V sobotu 16. září se pořádala poslední
oficiální akce loňské sezony – losovaný
nohejbalový turnaj mužů. Tímto jsme zakončili sportovní plán akcí SRK JEDLE pro
rok 2007.
I poslední turnaj se povedl, na hřišti bylo
viděl skvělé herní výkony, vzájemné povzbuzování a na lavičkách plno fanoušků.
Nakonec nejlépe celým turnajem prošla
trojice ve složení: Radek Šmíd, Petr Dvořák
a Tonda Suchý, na druhém místě skončila
trojice ve složení: Jan Voith, Jan Novotný
a Pavel Tománek a na třetím místě se umístila trojice ve složení: Jan Šec, Michal Pouch
a Josef Honzík.
Maškarní zábava

Bohužel 5 dní po tomto turnaji nás opustil dne 13. září 2007 v úctyhodném věku
nedožitých 84 let manžel Marie Hodaňové
pan Jaroslav Hodaň st.. V naší mysli zůstane
navždy zapsán jako dobrý člověk, sportovec
a otužilec.
V loňském čísle jsem slíbila
něco z historie tohoto turnaje: Marie Hodaňová byla mj.
hráčka volejbalového klubu
TJ Tesla Žižkov. Již při aktivní
a i po skončení závodní činnosti pracovala jako funkcionářka,
trenérka a cvičitelka především
v nezávodních sekcích (Sokol,
ZTV, ZRTV, Sport pro všechny
atd.). Byla to žena s mnoha
zkušenostmi a pedagogickým
talentem, která celý svůj život
zasvětila sportu. Jako členka
Městského výboru ČSTV mj.
Pan Hodaň
dlouhá léta pořádala volejbalové turnaje pro tzv. neregistrované hráčky. Bylo proto
naprosto logické, že si na ni, po
její smrti, chtěly každý rok důstojně zavzpomínat. Tak vznikl
tento turnaj v jejích milovaných
Mokropsech, na hřišti, kde ráda
a často hrála.
Doufáme, že se na nás každý rok paní Hodaňová dívá ze
sportovního nebe a že se jí výkony nynějších hráček líbí.

Vodníček v podání
Jany Spoustové

V sobotu 29. září jsme pořádali, poprvé v naší historii,
společně s tenisovým oddílem
TK Kazín a osadou Jedličkov,
Maškarní zábavu v restauraci
Jedličkovy Lázně. Během dopoledních hodin jsme v sále
restaurace připravili bohatou
tombolu a nechali zatopit. Úderem 19.00 hodiny začaly do sálu
pronikat první masky. U vchodu vybíral vstupné a dohlížel
přísným okem na příchozí
(a jejich správnost odění) pan
Miloš Koza st. Kdo chtěl do sálu
proklouznout bez masky, neměl
šanci.
Dovnitř tak vcházeli lékaři,
vojáci, četníci, šejkové, miminka, šašci, bezdomovci, nabubřelí páni, něžné dámy a mnoho
dalších krásných masek. Bylo
vidět, že každý věnoval výběru a výrobě masky maximální
pozornost. Všichni byli úžasní
a porota měla plno práce s určením nejlepší masky. Tou se
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nakonec stal vodníček, za nímž se skrývala
Jana Spoustová.
Čekala nás bohatá tombola. Každý si přišel
na své – někdo vyhrál láhev vína, láhev šampusu či salámek pro mlsný jazýček. Někdo
si pochutnal na brambůrkách, rybičkách či
utopencích, jiní si odnesli domů propisku,
poznámkový blok, sošku, obrázek na zeď či
jinou blbinku.
A pak už zábava volně proudila. Posedávalo se u stolů, popíjelo a povídalo, postávalo se u výčepu a filozofovalo či se tančilo
na parketu.

Honzy Šece, Fíly Měšťáka, Jendyse Voitha
a Míly Petřiny. Ve finále se pak střetla trojice
Šec s trojicí Petřina. Po nádherném, vyrovnaném zápase vyhrála trojka Míly Petřiny.
Celý den se v lednici chladilo šampaňské a v mrazáku čekaly na svou příležitost
jahody. První tři trojice si je také z hřiště
odnesly. Vítězná trojice Miloš Petřina, Michal Adamec a Petr Brynda poté provedla
povinné tradiční kropení hřiště šampaňským, aby se nám celou sezonu dobře hrálo. Po turnaji jsme opět poseděli na hřišti
a slavili s vítězi.

Rozlučka SRK JEDLE se sezonou 2007

Jedličkov Open junior

V sobotu 27. října jsme se sešli společně
v restauraci Křížovy Lázně, abychom zde
definitivně ukončili sezonu 2007. K tanci
a poslechu nám hrály CD, které jsme si sami
přinesli. Bříška jsme si loni naposledy společně naplnili stejně jako předloni kachničkou,
knedlíkem a zelím nebo tatarákem s topinkami. Tímto večerem se SRK JEDLE uložil
do zimního spánku. Všichni aktivní členové
budou po náročné sezoně odpočívat a nabírat síly do sezony 2008.

19. července se konal turnaj mládeže. Letošní účast na tomto tradičním turnaji byla
malá. Pozvaní mladí ligoví hráči byli v té
době na soustředění, loňští hráči z osady Slunečná na táborech, a tak se museli organizátoři spokojit jen se 4 dvojkami. A to do čtvrté
dvojky ještě přemluvili Elišku Honzíkovou,
která se tak stala historicky první hrající slečnou na tomto turnaji. Všichni hrající kluci si
zaslouží velikou pochvalu, protože se k Elišce
chovali jako praví gentlemani.

Sezona 2008

Ve dvoukolovém turnaji nakonec obhájila
své vítězství z loňska dvojice Miloš Koza ml.
a Jirka Putík. Jelikož se jedná o ligové hráče,
nebylo to až tak velké překvapení. Dalo by
se tedy říci, že amatérskými vítězi se tak stala dvojice Ondra Karafiát a Jakub Vocloň.

Jelikož byla sezona 2007 naprosto vyčerpávající, rozhodlo vedení SRK JEDLE o zrušení
některých turnajů. Z plánu letošní sezony tak
vypadl turnaj 2+1 (ty, které to umí, již hrají
Jedličkov Women Open a ty, které se to nikdy
nenaučí, to přestalo bavit) a Malá Jedle.

Turnaj se i přes malou účast povedl a hráči

Zahajovací turnaj
První sportovní akcí sezony 2008 byl
losovaný nohejbalový turnaj trojic mužů
5. července. Počasí nám přálo, a tak jsme
mohli během slunného dne obdivovat, opět
po roce, na našem hřišti vybroušené výkony
ostřílených borců.
Tradiční hlavní rozhodčí Petr Schlesinger
řídil celý turnaj a posílal 7 trojic postupně
na hřiště. Do finálové skupiny nakonec, po
náročném základním kole, postoupily trojice
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Eliška Honzíková se spoluhráčem
Karlem Roubalem

chataři o sobě
si odnesli nové zkušenosti, medaile, spoustu
cen a tradičně polárkové dorty. Příští rok,
doufáme, bude účast větší.
Nádherný Jedličkov Women Open
V sobotu 2. srpna začal v devět hodin na
hřišti SRK JEDLE 2. ročník ženského turnaje.
Počasí nás sice ráno trošku pozlobilo, ale pak
v předtuše nádherných zápasů si dalo říct
a sluníčko svítilo celý den.

Po celodenních nádherných bojích se
v posledním zápase střetli dva kandidáti na
vítězství. Shodou okolností (či spíše hráčským uměním) to bylo stejné finále jako
loni. Obhajující Nevim (ve složení: Vejdovská, Lošťáková, Lošťáková) hrály proti Mývalinkám (ve složení: Vrtišková, Pospíšilová,
Žemlová).
Vyhlásili jsme i nejlepší smečařku Inku
Vrtiškovou, nejlepší polařku Olinku Svobodovou a nejlepší nahrávačku Martinu
Chuchlovou. Miss sympatie turnaje se stala
Lucka Vokáčová.
Jen neradi jsme večer opouštěli hřiště plni dojmů. Ženský
nohejbal je totiž krásný nejen
hrou, ale i aktérkami. Přijďte se
o tom přesvědčit příští rok.

Ženský nohejbal udělal za rok obrovský
skok a bylo to vidět. Na hřišti se letos sešla nohejbalová špička. Přijelo 14 trojic,
15. trojicí bylo družstvo složené z výběru našeho oddílu.
Pod názvem SRK JEDLE reprezentovaly Veronika Honzíková (již v prvním zápase
musela pro zranění odstoupit a nahradila ji zapůjčená
hráčka), Jarmila Adamcová
a Monika Kozová.
Ze tří skupin odpoledne
postoupilo 6 družstev: Adušky, Andrejky, Břve, Mývalinky, Lucka Vokáčová, turnajová
Nevim a Pořád nic.
Miss sympatie

Jedličkov Gambrinus Open
V sobotu 9. srpna nás čekal
vrchol celé sezony – 50. ročník
Jedličkov Gambrinus Open.
O tom píšeme v samostatném
článku.
Co jsme nestačili zachytit
Poslední
prázdninovou
sobotu 30. srpna připravíme
dětem Dětský den, 3. září
pořádáme 10. ročník volejbalového turnaje a sezonu
zakončíme 27.září losovaným
turnajem trojic mužů.
Stále věřím, že najdeme
dost sil a 3. ročník Malé Jedle
přeci jen bude. Jak to dopadne, se dozvíte zase za rok ve
speciálním chatařském vydání Informačního zpravodaje.

Takže za rok nashledanou!
Reprezntantky SRK Jedle

Marcela Kozová,
členka SRK JEDLE
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Slavný nohejbalový Jedličkov open oslavil 50. výročí
Neuvěřitelné půlstoletí své existence oslavil v sobotu
9. srpna nohejbalový turnaj trojic tradičně konaný na
kurtech Sportovně rekreačního klubu Jedle v Mokropsech.
Bez stínu pekingského smogu a bez zájmu masmédií se do
turnajových bojů zapojilo na půl stovky špičkových hráčů
v čele s borci dvou reprezentačních družstev.
Je pravda, že z nohejbalu, sportu s pří- tři české Honzy s nečeským příjmením,
vlastky nizkorozpočtový, ryze český či jak už to v Evropě chodí a chodit bude,
nelichotivě nazývaný popelkou mezi z nichž Voith a Fröhlich nohejbalově
sporty, se zřejmě nikdy nestane ziskový vyrůstali na osadě Montana v Horních
šoubyznys. Ale stačí zajít na kurty na Jed- Mokropsech (Všenorech).
ličkárně v době konání turnaje a divácká
Velké poděkování všem
účast nechá na veškerý šoubyznys zapoPůl století trvání turnaje je důvod
menout. I letos bylo nabito, vyznavačů
k malému zamyšlení. Vždyť tuto tradici
nohejbalu se sešly stovky.
a každoroční krásné sportovní pokoukáTurnaj byl tradičně otevřený, i když po
pěti desetiletích si vybudoval takovou
pověst, že se ho účastní pouze nohejbalová elita. Vybojovat dobré umístění je
opravdu těžké. Letos se podařilo zvítězit
družstvu Krtečků, které hrálo ve složení
Jan Vanke, Radek Pelikán a Libor Chytra.
Šlo vlastně o reprezentaci ČR I. Druhé
místo vybojoval tým Jedle I, který hrál
ve složení Jan Voith, Josef Rezek a Roman Zajíc. Třetí pak skončili Čahouni,
za které hráli Jan Fröhlich, Vlasta Kubín
a Josef Řehák. Místo těsně pod „bednou“
zůstalo pro reprezentaci ČR II – Krtci.
Za ně bojovali Jiří Doubrava, František
Kalas a Josef Řehák.
Tři první týmy měly ve svých řadách

ní pro několik stovek diváků fajnšmekrů
udržuje pod Kazínem už třetí generace
nadšenců. Ta dnešní generace pořadatelů nebyla při konání prvního ročníku
ještě vůbec na světě. A co těch přátelství
a lásek… Takže všem zúčastněným hráčům, divákům a pořadatelům minulým,
současným i budoucím velké PODĚKOVÁNÍ.
A ještě k těm prvním dvěma zmiňovaným padesátkám – 50. ročník a 50 hrajících borců – přidám třetí, neméně významnou. Oslavil ji s námi náš kamarád,
reprezentační trenér pan Jiří Šmejkal.
I jemu patří dík za tradiční „dovoz“ reprezentantů a přání mnoha úspěchů do
Jaroslav Pecl
dalších let.

Foto 1 – Vítězní Krtečci se svým trenérem
Foto 2 – Družstvo domácích – Jedle I – obsadilo v turnaji 2. místo
Foto 3 – Jan Vanke byl vyhlášen turnajovým Mišákem sympatie
Foto 4 – Z finálových bojů
Foto 5 – Překvapení pro čerstvého padesátníka, trenéra reprezentace Jiřího Šmejkala – padesátka z padesáti bot (pan trenér se totiž pyšní přezdívkou „bota“)
Foto 6 – Aby svou botovou padesátku nespatřil oslavenec příliš brzy, zakryli mu gratulanti oči
páskou. Na místo činu ho pak musela dovést paní Veronika Honzíková.
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Třicátý ročník Kazínského poháru vyhráli borci z Dobřichovic
V sobotu 12. července uspořádal tenisový klub TK Kazín jubilejní 30. ročník tradičního deblového turnaje mužů – Kazínský Pohár Open 2008.
Tato soutěž se hrávala již v 50. a 60. letech,
ale nejsou o ní k dispozici žádné záznamy.
Obnovena byla v roce 1979 a od této doby se
hraje pravidelně.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem
8 dvojic, z toho 2 dvojice z pořádajícího oddílu. Vítězství z předchozích dvou ročníků
turnaje obhajovala dvojice z pořádajícího
oddílu Pavel Baštář – Petr Jakoubek. Naopak
chyběl nejúspěšnější pár historie turnaje Petr
Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín).
Vítězství ve 30. ročníku nakonec získala
dvojice Petr Pokorný – Michal Kuchař z Dobřichovic.
Z historie turnaje:
Nejvíce účastí v turnaji má zaznamenáno
Karel Špringer (LTC Radotín), letos se zúčastnil již po devatenácté, následován Jiřím
Baštářem z pořádajícího oddílu a Petrem
Hartmannem (LTC Kazín), kteří se zúčastnili
sedmnácti ročníků.
Nejvíce vítězství v turnaji si odnesl v minu-

Vítězové Michal Kuchař a Petr Pokorný
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losti pár Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC
Kazín), kteří turnaj vyhráli celkem 9× čtyřikrát
vyhrála v 80. letech minulého století dvojice
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín).
Nejvíce zápasů (53) odehrál Karel Špringer,
následován Petrem Hartmannem s 50 zápasy
a Jiřím Šimonovským se 49 zápasy.
Nejvíce vítězných zápasů – 42 – má Petr
Hartmann, následuje Jiří Šimonovský se
41 a Karel Špringer se 34 vítěznými zápasy.
Milan Procházka
Přehled vítězných párů a dalších medailových míst:
Poř. Rok
Vítězové
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

František Fantyš st. – Jiří Novotný (LTC Kazín)
Jiří Lebeda – Jaroslav Koza (Řevnice)
Jiří Lebeda – Zdeněk Horn (Řevnice)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Josef Jašek ml. – Miroslav Pavelka (Praga)
Pavel Sajler – Zbyněk Cíza (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Nehráno
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Zdeněk Horn – Miroslav Pokorný (Dobřichovice)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Tomáš Frýda – Marek Bilej (SK Černošice)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Petr Pokorný – Michal Kuchař (Dobřichovice)
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zajímavosti

Dřevěná lávka pod Kazínem spojovala ještě v sedmdesátých letech oba břehy Berounky. I když lávku
za dobu její existence několikrát vzala velká voda, mokropeští hasiči ji vždy opravili. Po připojení
Lipenců k Praze už se tak nestalo a lávka přestala existovat.
Foto z roku 1974 Miroslav Pecl

inzerce
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