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Vážení čtenáři,
do právě započatého
roku 2010 Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů ve Vaší
pracovní činnosti.
Redakce

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
Vyvrcholením malého vánočního setkání
dětí, rodičů a malých sokolíků v mateřské
škole v Karlické byl krásný barevný ohňostroj.
Vykouzlil ho pan Rašek a redakční fotoaparát
jej jen maličko přikrášlil tak, že se změnil
i v přání všeho nejlepšího do nového roku 2010.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2009 a asi
každý z nás už má
za sebou nějaké to
bilancovaní, jaký to
byl rok. Téměř úřední
označení, které vejde
zřejmě i do historie,
zní, že to byl rok krizový. A krize může
mít mnoho podob.
V konzumní společnosti si tento pojem
však nejvíce spojujeme s okamžikem, kdy
dojdou peníze. Do takového okamžiku
jsme zatím snad ještě nedospěli, ale obavu
spojenou s postupným úbytkem volného
oběživa bylo v průběhu celého roku všude
kolem nás nepochybně znát. Dotklo se to
našich osobních rozpočtů i rozpočtů veřejných. Nicméně tíha roku 2009 se nakonec
projevila spíš než akutním nedostatkem
oběživa akutní krizí důvěry. Jako by spolu
s tím, jak se zvětšovala nejistota pozitivní
ekonomické budoucnosti, se také zvětšovala míra celkové nedůvěry ke světu, který
nás obklopuje. Nebylo možné si nepovšimnout, s jakým až systematickým zaujetím
byly postupně vytvářeny nejtemnější mediální obrazy prakticky všech veřejných institucí. Politický systém, politici, vláda, soudy,
kontrolní úřad, vysoké školy, armáda, prezident, obecní samosprávy. Jako by nic
v tom krizovém roce 2009 nemělo existovat bez pochybnosti a bez nějaké té kaňky.
Je zvláštní, že v situaci, kdy existovala celá
řada dobrých předpokladů, že naše domácí
krize mohla být menší než všude kolem, se
naopak vše jakoby dělalo proto, aby krizový pocit a prožitek byl tady spíš hlubší.
V Čechách to takhle ale v podobných situacích probíhá často, tak proč by rok 2009
měl být výjimkou.
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Rok 2010 má naopak už dnes jakýsi přídomek roku mírné ekonomické naděje,
a protože v tom minulém roce došlo
mimo jiné také k téměř třicetiprocentnímu propadu inzertního trhu, doufejme,
že tato mírná naděje bude letos už podporována i mediálně. A doufejme, že s tím,
jak se do společnosti bude vracet alespoň
mírná ekonomická naděje, bude se zlepšovat i vnímání našeho světa jako dobrého
místa k životu.
Podívejme se, jak si v tom minulém roce
vedlo naše město. Úbytek peněz ve veřejném prostoru se nemohl vyhnout ani nám,
a město tak zaznamenalo téměř dvacetiprocentní propad daňových příjmů plynoucích do naší pokladny. Na to, vedle
řady úspor, reagovalo zejména snížením
počtu zaměstnanců o deset až patnáct procent. Naopak v oblasti investic jsme se
pokusili omezit naplánované akce co nejméně. Tento záměr se s jednou malou
výjimkou podařilo realizovat, a to zejména
proto, že většina našich investic byla spoludotována z prostředků státního rozpočtu,
kde pro naše projekty tyto peníze byly přichystány v podobě schváleného zákona. Je
dobré, že si tvůrci státního rozpočtu alespoň trochu uvědomují, že v Černošicích žijí
lidé s největší kupní silou v republice, kteří
také do státního rozpočtu nejvíce odvádějí,
a snaží se jim to alespoň malinko, pokud
je to možné, takto vynahradit. Proto bylo
možné navzdory krizi realizovat například
Smetanovu ulici, ale i třeba všechny nové
chodníky v oblasti Horka. Naopak jedinou
výjimkou, kde se nám při realizaci investic nepodařilo postupovat podle plánu, byl
projekt BaR, kde zatím došlo k podepsání
dodatku o prodloužení realizace ze strany
všech relevantních orgánů, chybí ovšem

z radnice
ještě formální dopodepsání této uzavřené
smlouvy ze strany krajského hejtmana.
Doufejme, že regionální radou schválený
dodatek dopodepíše pan hejtman brzy na
začátku roku a že se z jeho strany v tomto
případě nejedná o nějakou politickou hru
proti městečku, kde při minulých volbách
neměl tolik podporovatelů, kolik by si asi
představoval.
Rok 2010 bude po ekonomické stránce pro
naše město pořád ještě dost obtížný, ale
můžeme se již dopředu na některé ekonomické skutečnosti alespoň připravit. Úroveň státních daňových příjmů se příliš
oproti letošku nezvedne, pozitivně ale zapůsobí snížení počtu pracovníků a očekáváme
také zvýšený příjem u daně z nemovitosti.
Finanční prostor pro nové investice bude
ale velmi omezený, protože bude nutné
doplatit některé odložené platby z letošních
akcí, a také žádný vlastní kapitálový příjem
není pohotově nachystán k realizaci.
Naopak příjemné a pozitivní je, že tvůrci
státního rozpočtu se rozhodli poskytnout
městu Černošice i v roce 2010 dotaci ze
státních fondů, a to v celkové výši 15 milionů korun, takže bude možné bezproblémově i v letošním roce realizovat alespoň
ty investiční akce, které zvyšují bezpečnost
pěší či cyklistické dopravy v našem městě.
V běhu je rovněž podaná žádost o dotaci
na vybudování nové školky, a to u příslušného regionálního operačního programu,
který administruje kraj. Tady je maximální výše příspěvku omezena částkou
20 milionů a v případě úspěchu budeme
muset najít krytí zbývající zhruba třetiny, ale to by nebylo nutné ještě v tomto
finančním roce. Nelze pochopitelně ani
pominout některé investiční požadavky,
které vznášejí jednotliví občané či skupiny občanů. Tyto požadavky budou pečlivě vyčísleny a budou současně se schva-

lováním rozpočtu předloženy zastupitelům k rozhodnutí o formě a způsobu jejich
zařazení k vlastní realizaci. Je také jisté, že
i v průběhu celého roku bude nutné hledat další dodatečné zdroje na realizaci
našich záměrů, jak zlepšit celkové životní
prostředí v našem městě a jak je přiblížit
onomu vysokému standardu, který od něj
v budoucnu očekáváme.
Vážení a milí spoluobčané, máme před
sebou rok, který jistě nebude jednoduchý
a jistě se v něm bude střetávat celá řada
protichůdných tendencí. Na jedné straně
to bude další rok úsilí o ekonomické oživení a zvednutí se k novému ekonomickému růstu a na druhé straně to jistě bude
docela bouřlivý rok s mnoha střety o interpretaci téměř všeho, co se v této oblasti
bude dít, neboť to také bude – jak známo
– rok volební. Je jisté, že my všichni, kteří
se nějak podílíme na tvorbě a podobě
onoho veřejného prostoru, budeme vystaveni daleko intenzivnější vůli nejrůznějšími způsoby interpretovat vše, co děláme.
Je také jisté, že to nemůže neovlivnit, jak
budeme celkově vnímat to místo k životu
v tomto světě. Protože interpretace dění
a činů rozhoduje o dojmech z těchto dění
a činů. A dojmy zase rozhodují o pocitech a pocity zase často ovlivňují rozhodnutí k dalším činům. Někdy tato spirála
vede nahoru a někdy dolů. To, kam povede,
se dá často už dopředu odhadnout podle
toho, zda na začátku interpretační spirály je
snaha něco ničit, kazit, pomlouvat a vůbec,
a nebo naopak je-li na počátku této spirály
vůle tvořit, budovat a zlepšovat.
Přeji vám všem, aby vaše vlastní spirály
vašeho života směřovaly v celém roce 2010
vždy jen nahoru, protože život může být
vždy o trochu lepší, dokud můžeme být
o trochu lepší i my sami.
Mgr. Aleš Rádl, starosta
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Poznámka velitele hasičské jednotky
V předchozím vydání Informačního listu jsem informoval o sponzorském daru pro zásahovou jednotku. Jednalo se o terénní vozidlo Toyotu Land Crusier, které JSDH Mokropsy věnoval pan Martin
Moravec. Protože se tento sponzorský dar a okolnosti jeho předání bohužel staly předmětem politických půtek místního formátu, nezbývá mi než uvést následující informace
Ke slavnostnímu převzetí automobilu od sponzora došlo v sobotu 14. 11. 2009, oslavy se zúčastnila
hasičská jednotka a rodina sponzora. Zařazení vozidla na výjezd a do seznamu vozidel integrovaného záchranného systému kraje proběhlo o dva dny později, tedy 16. 11. 2009. Při této příležitosti
jsem pana starostu Mgr. Aleše Rádla osobně pozval, protože tomu tak činím vždy, když se u jednotky děje něco významného. Další informace a dokumentaci najdete na www.sdhmokropsy.cz.
Ještě bych rád uvedl, že pan starosta je ze zákona odpovědný za ochranu obyvatel tohoto města,
ať už při požáru, povodni nebo jiné mimořádné události. Proto je mimo jiné naší povinností ho
neprodleně informovat o technice a věcných prostředcích, které máme k dispozici. Budeme tak
činit vždy zcela automaticky a moc rád bych do budoucna, pokud se hasičům ještě někdo rozhodne jakoukoliv formou pomoci, aby význam velkorysého skutku nesnižovalo nedůstojné hašteření o nepodstatných faktech.
Tomáš Havlík, velitel JSDH

Sdělení starosty města
Děkuji veliteli hasičů, že tímto svým výše uvedeným veřejným prohlášením potvrdil mé vyjádření
na jednání zastupitelstva města, jímž jsem reagoval na nesmyslné a účelově zkonstruované obviněni
mé osoby, že jsem se jako starosta vnutil dobrovolným hasičům bez jejich vědomí na jejich akci, při
níž byla dávána do provozu nová technika. Obvinění, které vůči mně takto zkonstruoval dárce techniky, mělo proto evidentně nepravdivý základ a bylo účelově vytvořeno ze zřetelně jiného důvodu,
což bylo patrné i z celkového vystoupení této osoby. Vzhledem k objemu finančních prostředků, jež
každoročně pomáhám zabezpečit pro potřeby našeho města, se opravdu nemám zapotřebí zviditelňovat v souvislosti s jedním privátním darem soukromé osoby. Je však mou povinností se podobných akcí, které se vztahují k činnosti jednotky požární ochrany, jíž je starosta dle zákona formální
představitel, účastnit, což jsem také na základě pozvání učinil.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

Projekt Rozšíření hodin pro veřejnost
na pracovištích Městského úřadu Černošice
Na základě vyhodnocení po prvních 3 měsících
rozhodla rada města o pokračování v Projektu
rozšířených hodin pro veřejnost na vybraných
pracovištích Městského úřadu Černošice minimálně do března 2010. Informace o aktuálních
úředních hodinách naleznete na www.mestocernosice.cz v odkazu základní a povinné údaje /
úřední hodiny.
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách
pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19, Praha
2, je možné si předem objednat pořadové číslo na
určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objed-
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návání klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí
ve frontě a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské
19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích
pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář
starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz

z radnice

Nové znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 12. 2009 schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích. Zohlednilo tak zejména požadavek na umožnění platby některých
poplatků ve dvou splátkách.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 má oproti
původnímu znění vyhlášky, jejíž plné znění jsme
přinesli v říjnovém čísle Informačního listu,
následující zásadní změny:
1. Poplatek ze psů a poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek za odpad) lze nově platit buď jednorázově nebo ve dvou splátkách.
2. Byla zrušena možnost platit poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapa-

city paušální částkou. Naopak na základě nové
vyhlášky lze platit poplatek za užívání veřejného
prostranství v případě umístění cirkusů, lunaparků
či jiných atrakcí také týdenní paušální částkou.
3. V souladu se zákonem č. 348/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, byla sazba poplatku z ubytovací
kapacity zvýšena na 6 Kč/lůžko/den.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místních
poplatcích, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.
Mgr. Slávka Kopačková

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Černošice se na svém
zasedání dne 14. 12. 2009 rozhodlo na
základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a ust. § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I. Úvodní ustanovení
1. Město Černošice touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen ,,poplatek“).
2. Správu poplatků provádí Městský úřad
Černošice (dále jen ,,správce poplatku“).
Poplatek ze psů
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník

1. Předmětem tohoto poplatku je každý pes
starší tří měsíců.
2. Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa
je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území Města Černošice.
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku
ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15
dnů od skutečnosti rozhodné pro vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník – fyzická osoba povinen správci poplatku
sdělit jméno, příjmení, rodné číslo, adresu
trvalého bydliště a zasílací adresu, pokud je
odlišná od adresy trvalého bydliště.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, právnická osoba nebo fyzická osoba
podnikající, povinen správci poplatku sdělit
název, adresu sídla a identifikační číslo (IČ).
4. Ohlašovací povinnost dle odst. 1 má také
poplatník, který je na základě této obecně
závazné vyhlášky od placení poplatku osvobozen.
5. Poplatník je povinen ohlásit správci
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poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech, a to do 15 dnů ode dne, kdy tyto
skutečnosti nastaly.
Čl. III. Identifikační známka
1. Správce poplatku vydá poplatníkovi na
základě splnění ohlašovací povinnosti identifikační známku pro psa s vyznačením evidenčního čísla psa a nápisem ,,Město Černošice“; tato identifikační známka je nepřenosná.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Poplatek za jednoho psa činí ročně:
a) 700 Kč
b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
c) za druhého a každého dalšího psa (s
výjimkou držitelů psa stanovených v písm. b)
1400 Kč
d) za druhého a dalšího psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč.
Čl. V. Osvobození od poplatku
1. Poplatek se neplatí ze psa:
a) jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná (1) a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (2)
b) osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu osob uvedených v písm. a)
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis (3)
e) osoba, která je členem ,,Svazu záchranných brigád kynologů ČR“
2. Poplatník, na kterého se vztahuje důvod
osvobození od poplatku, není povinen
o osvobození žádat, ale je povinen každo-
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ročně, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, správci poplatku prokázat, že
důvod osvobození trvá.
(1) vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
(2) § 86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů

Čl. VI. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 5. příslušného kalendářního roku nebo
ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 31. 5. a 31. 10. příslušného kalendářního roku.
2. Pokud je poplatník držitelem psa po
dobu kratší než jeden rok, je povinen zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.
3. V případě změny místa trvalého pobytu
nebo sídla platí poplatník poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatek za lázeňský
a rekreační pobyt
Čl. I. Úvodní ustanovení
1. Město Černošice je s ohledem na existující rekreační zařízení a časté pobyty za účelem rekreace místem soustředěného turistického ruchu.
Čl. II. Předmět poplatku, poplatník
a plátce
1. Předmětem tohoto poplatku je přechodný
pobyt fyzických osob poskytovaný za úplatu
za účelem rekreace v katastru Města Černošice.
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá ve městě Černošice za účelem rekreace.
3. Poplatek pro obec vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla a za poplatek
ručí (dále jen ,,plátce“).

z radnice
Čl. III. Ohlašovací povinnost
1. Plátce je povinen ohlásit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zahájení této činnosti. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení
této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce,
jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od
adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jdeli o právnickou osobu, název, sídlo a identifikační číslo (IČ). Fyzická nebo právnická
osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Plátce je povinen ohlásit správci poplatku
do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za osobu a každý
i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu, 15 Kč.
Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do
15. dne po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí.
Čl. VI. Evidence a osvobození od poplatku
1. Evidence a osvobození od poplatku jsou
uvedeny v ust. § 3 odst. 2 a 4 zákona o místních poplatcích.
Poplatek za užívání
veřejného prostranství
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
Čl. II. Veřejné prostranství
1. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství uvedená v Příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. III. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo
ústně do protokolu správci poplatku způsob,
rozsah a termín užívání veřejného prostranství, a to nejméně 15 dní před jeho začátkem.
V případě, že veřejné prostranství bude užíváno po dobu kratší než 2 dny, je poplatník
povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději v den začátku užívání veřejného prostranství. Je-li tento den dnem pracovního
klidu, je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději poslední pracovní den
předcházející dni začátku užívání veřejného
prostranství, který je dnem pracovního klidu.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud
je odlišná od adresy trvalého pobytu. Pokud
jde o právnickou osobu, je tato povinna správci
poplatku při plnění ohlašovací povinnosti oznámit název, sídlo a identifikační číslo (IČ). Právnická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem, je rovněž povinna uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která může mít
vliv na výšku, trvání, zánik nebo osvobození
od poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne vzniku této skutečnosti.
4. Poplatková povinnost vzniká dnem skutečného začátku užívání veřejného prostran-
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ství a zaniká dnem, kdy byla tato činnost
ukončena. Poplatník je ke dni ukončení užívání veřejného prostranství povinen odstranit veškerá zařízení umístěná na veřejném
prostranství a veřejné prostranství uvést do
původního stavu.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí:
a) za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru skládek
zboží:
• Za dlouhodobé užívání (doba delší než 30
dnů) 10 Kč/m2/den
• Z krátkodobé užívání (doba kratší než 30
dnů) 30 Kč/m2/den
b) za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu 20 Kč/
m2/den (tj. 7300 Kč/m2/rok)
c) za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení 10 Kč/m2/den
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
• za osobní automobil, přívěs za osobní
automobil 7300 Kč/stání/rok
• za nákladní automobil, přívěs, návěs, autobus, za stavební stroje nebo maringotku 14
600 Kč/stání/rok
e) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí 5 Kč/m2/den nebo 1200 Kč/týden
f) za použití veřejného prostranství k umístění skládky 10 Kč/m2/den
g) za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč/m2/den
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den
Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný
a) ihned v případě užívání veřejného prostranství, které bylo ohlášeno v den začátku
užívání veřejného prostranství; pokud je
tento den dnem pracovního klidu, nejpozději
poslední předcházející pracovní den
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b) v ostatních případech do 10 dnů ode dne
splnění ohlašovací povinnosti
c) v případě platby poplatku paušální částkou
je poplatek splatný nejpozději první den užívání veřejného prostranství.
Čl. VI. Osvobození od poplatku
1. Od poplatku se osvobozují:
a) akce dle Hlavy IV., Čl. IV., odst.1, písm.
h), jejichž výtěžek je určený na charitativní
a veřejně prospěšné účely
b) užití veřejného prostranství k vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem tohoto poplatku je ubytovací
kapacita v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
2. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která poskytla
přechodné ubytování (dále jen ,,poplatník“).
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do
15 dnů ode dne zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen
ohlásit ukončení této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu
odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu,
název, sídlo a identifikační číslo (IČ).
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
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Čl. III. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko
a den 6 Kč.
Čl. IV. Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do
15. dne po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí.
Čl. V. Evidence a osvobození od poplatku
1. Evidence a osvobození od poplatku jsou
uvedeny v ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích.
Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem tohoto poplatku je každý
povolený provozovaný výherní hrací přístroj
(1).
2. Poplatníkem je provozovatel výherního
hracího přístroje.
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku
ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu,
a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen nahlásit správci poplatku ukončení této
činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také:
• název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo (IČ).
• čísla účtů a názvy peněžních ústavů, na
kterých jsou soustředěny peněžní prostředky
z jeho podnikatelské činnosti.
3. Při ohlášení začátku provozování nebo
při ohlášení ukončení provozování činnosti
výherního hracího přístroje je poplatník
povinen předložit správci poplatku protokol
o zahájení nebo protokol o ukončení provozu
výherního hracího přístroje.
4. Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. III. Sazba poplatku
1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj je
5000 Kč na 3 měsíce.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude
provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí
se poplatek v poměrné výši.
Čl. IV. Vznik a zánik poplatkové
povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne uvedení do provozu povoleného výherního hracího přístroje; uvedení do provozu se prokazuje protokolem.
(1) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení
provozu výherního hracího přístroje; tuto skutečnost poplatník prokáže protokolem o ukončení
provozu.

Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný
a) při povolení k provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců nejpozději do
posledního pracovního dne druhého měsíce
doby povolení provozování výherního hracího přístroje
b) při povolení k provozování výherního
hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou
splátkách splatných vždy k poslednímu pracovnímu dni druhého měsíce doby povolení provozování výherního hracího přístroje
nebo jednorázově do 60 dnů od data povolení
k provozování;
c) při povolení k provozování výherního
hracího přístroje na jeden kalendářní rok ve
čtyřech splátkách splatných vždy k poslednímu pracovnímu dni druhého kalendářního měsíce každého kalendářního čtvrtletí
nebo jednorázově do 60 dnů od data povolení
k provozování;
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. I. Předmět poplatku, poplatník
1. Předmětem poplatku je účast na provozu
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systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen ,,poplatek za komunální
odpad“).
2. Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem,
za rodinný nebo bytový dům jeho vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny
správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má na území města
Černošice ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek za
komunální odpad společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl.II Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu
vznik poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
2. V rámci oznamovací povinnosti poplatník uvede své příjmení, jméno, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu a adresu bydliště
nebo doručovací adresu, pokud je odlišná
od adresy trvalého bydliště. Poplatník, který
je vlastníkem stavby na území obce, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné
nebo evidenční této stavby.
3. Poplatník dle Hlavy VII, Čl. I. odst. 2 písm.
a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu v obci,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Ve stejné době je povinen správci poplatku ohlásit veškeré skuteč-
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nosti mající vliv na trvání nebo výši poplatkové povinnosti.
4. Poplatník dle Hlavy VII, Čl. I. odst. 2
písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Ve stejné době je povinen správci poplatku ohlásit veškeré skutečnosti mající vliv na trvání nebo výši poplatkové povinnosti.
Čl. III. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za komunální odpad
u poplatníka dle Hlavy VII., Čl. I. odst. 2
písm. a) a b) této vyhlášky činí 492 Kč/rok a je
tvořena:
a) z částky 242 Kč za kalendářní rok (ust. § 10
b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích
b) a z částky 250 Kč za kalendářní rok (dle
ust. § 10 b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích). Tato částka je stanovena
podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily
3,332.385,56 Kč a byly rozúčtovány takto:
3,332.385,56 Kč/7406 poplatníků = 449,958
Kč/poplatníka.
2. Poplatník, u kterého vznikla nebo trvala
poplatková povinnost po dobu kratší než
jeden kalendářní rok, platí poměrnou část
poplatku za komunální odpad, a to za všechny
celé měsíce, ve kterých trvala jeho poplatková povinnost. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.
Čl. IV. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku nebo jednorázově nejpozději k 31. 3. příslušného kalendářního roku.

z radnice
Čl. I. Společná a závěrečná ustanovení
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, může na

žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout.
Čl. II. Zrušovací ustanovení
1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2009
o místních poplatcích.
Čl. III. Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 1. 1. 2010.

Příloha 1
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brusinková
Brněnská
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fibichova
Franty Kocourka
Fügnerova
Gogolova
Gorkého
Habrová
Havlíčkova
Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chodská
Chomutovská

Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedlová
Jetelová
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jitřní
Jižní
K Dubu
K Hájovně
K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská Kollárova
Komenského
Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Lermontova
Leknínová

Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní náměstí
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Nad Kamenným mostem
Nad řekou
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská

Olbrachtova
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Puškinova
Radotínská
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická
Svatopluka Čecha
Šeříková

Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Jezu
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská
Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká
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Neutěšený stav ulice Střední
Dvanáct set metrů dlouhá ulice Střední propojující dvě části města je řadu let ve velmi špatném
stavu. Protože město Černošice čelí opakované kritice ze strany občanů žijících v nemovitostech
napojených na tuto ulici, snaží se celou záležitost řešit.
Střední ulice byla již v roce 2004 zařazena do prioritních investic města. Jak bylo již uvedeno v Informačním listu, hlavním problémem doposud komplikujícím její rekonstrukci je nejednotné vlastnictví pozemků, na kterých je nezpevněná komunikace
umístěna. Vzhledem k finančním možnostem města
a současné hospodářské krizi, která způsobila výrazný
propad příjmů plynoucích do rozpočtu města, je jedinou možnou variantou, jak získat pozemky pod místními komunikacemi, jejich přijetí formou daru od
jejich vlastníků. Připomeňme, že za posledního 2,5
roku se městu podařilo získat do svého vlastnictví celkem 15 859 m2 pozemků pod místními komunikacemi od různých vlastníků, a to vždy formou daru.
Od roku 1995 se městu podařilo stejným způsobem,
tedy darováním, získat 127 pozemků různých výměr
o celkové výměře 65 704 m2, jak je patrné z informativní tabulky na následující straně. Ve výčtu pozemků
darovaných městu nejsou uvedeny pozemky darované
městu státem či krajem, ale pouze pozemky soukromých osob.
Pozemky pod komunikací Střední městu dosud darovalo celkem 11 vlastníků. Stále však je několik úseků,
kde k převodu na město nedošlo. Jde o 10 různých
pozemků, které vlastní 7 skupin vlastníků (v jednom
případě vlastní 2 pozemky 8 různých osob). Město
se opakovaně snažilo o dosažení dohody se zbývajícími vlastníky, jejímž výsledkem by bylo darování
pozemků městu, a proto je svolalo na městský úřad
k dalšímu jednání. Dostavila se však necelá polovina oslovených, kteří shodně konstatovali, že nejsou
ochotni své pozemky pod komunikací městu darovat.
Všechny pozemky v místech komunikace Střední
slouží jako přístupová a příjezdová komunikace
k nemovitostem již několik desítek let, a to od
doby, kdy došlo k zastavování předmětného území.
V územním plánu je využití těchto pozemků určeno
pro místní komunikace jako veřejně prospěšné
stavby. Je tedy nemožné pozemky pod komunikací
využít k jinému účelu než k provozování místní
komunikace. Pro město je nepřijatelné pozemky
pod komunikací od jednotlivých vlastníků vykupovat, neboť nedisponuje finančními prostředky, které
by takový postup umožňovaly. Namísto vykupování
pozemků pod komunikacemi se snaží maximum
finančních prostředků použít k investiční činnosti
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do zanedbané veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Již tak špatná situace veřejných financích způsobená hospodářkou krizí se zásadním způsobem ani
v roce 2010 nezlepší. Nedá se proto očekávat navýšení příjmů do rozpočtu města oproti současnému
období. Pro město by proto bylo v dané situaci nejpřijatelnějším řešením, které by umožnilo provedení
rekonstrukce komunikace Střední, získání finančních
zdrojů z dotačních prostředků. K tomu je však zapotřebí sjednotit vlastnictví pozemků pod komunikací
tak, aby všechny byly ve vlastnictví města, neboť toto
je jedna ze zásadních podmínek pro využití dotačních titulů. I v případě, že by město realizovalo rekonstrukci Střední ulice z vlastních zdrojů, je zapotřebí
podle vyjádření stavebního úřadu získat pro účely
veřejnoprávního titulu, kterým by byla rekonstrukce
stavebním úřadem povolena, minimálně souhlas jednotlivých vlastníků pozemků pod komunikací. Navíc
se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že
v případě realizace zpevněného povrchu ulice Střední
bude zapotřebí nejprve provést revizi staveb veřejné
technické infrastruktury, které se pod komunikací
nacházejí. V části ulice je totiž velmi starý vodovodní
řad pocházející z 30. let minulého století, v části chybí
splašková kanalizace, není realizována dešťová kanalizace ani zařízení pro odvod dešťové vody z uličního
prostoru a ze strany provozovatele elektrické soustavy
by bylo nutné provést komplexní rekonstrukci elektrických rozvodů. Dá se tedy předpokládat, že rekonstrukce této 1,2 km dlouhé komunikace bude finančně
náročná. Na základě usnesení zastupitelstva města
konaného dne 14. prosince 2009, kde byla projednávána i petice občanů žijících ve Střední ulici, kteří si
stěžují na nepřijatelný stav této komunikace, město
obstará minimálně tři nabídky od oprávněných stavebních podnikatelů, z nichž bude zřejmé, za jakou
cenu by bylo možné komunikaci zrekonstruovat. Při
vlastní realizaci rekonstrukce pak město bude postupovat v souladu s platnými zákony.
Pokud se ukáže, že vlastní rekonstrukci nelze realizovat bez alespoň souhlasu vlastníků nepřevedených
pozemků, nebude možné na těchto pozemcích vybudovat ani kvalitní zpevněný povrch ani jiné stavby
veřejné technické a dopravní infrastruktury sloužící
pro dané území. V takovém případě by bylo možné

z radnice
za předpokladu získání potřebných finančních prostředků zrekonstruovat pouze jednotlivé úseky ulice
Střední, které jsou ve vlastnictví města. Doufáme
však, že v dané situaci zvítězí rozum a že neutěšený

stav této páteřní komunikace nebude několika zbývajícím občanům vlastnícím pozemky pod komunikací
lhostejný a rekonstrukci svým vstřícným přístupem
umožní.
Za OISM zpracoval Jiří Jiránek

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města aneb Jak to děláme v Černošicích
pozemek č.

výměra
m2
923
923

m2
celkem

rok 1995
celkem

5125/40

rok 1996

5125/24
471/9

870
22
892

4099/20
4099/30
4099/35

2235
921
917
4073

4073

2686/3
2686/55
2756/11
2756/7
1694/18
2917/18
2917/27

861
1049
178
125
1428
1116
931
5688

5688

2686/88
2686/13
2686/86
2686/87
2686/57
2686/64
2686/67
2686/68
1682/37
1682/53

253
6781
120
122
195
1128
15
133
94
59
8900

8900

2743/5
2742/11
1734/5
1734/6
1734/8
2819/11
1734/16

108
2
116
26
157
465
71
945

945

4490/12
4727/6
5125/25
2917/11
2917/12
2917/90
2917/112
2917/115
2917/117
2917/9
2917/116

174
143
370
594
1479
283
160
74
125
1158
603

celkem
rok 1997
celkem
rok 1998

celkem
rok 1999

celkem
rok 2000

celkem
rok 2001

pozemek č.

923

892

celkem
rok 2002

celkem
rok 2003

celkem
rok 2004

celkem
rok 2005

celkem
rok 2006

2917/10
2917/73
2917/89
1682/23
1682/18
1682/29
1682/41
1682/46
1734/1

výměra
m2
585
223
283
690
593
584
267
302
581
9271

494/3
493
491
1682/80
1682/81
1693/17
1693/18
1694/19

306
15
128
410
1530
596
592
1864
5441

4101/47
4101/26
877/2
4101/48
479/2
479/3
494/12

233
636
223
126
34
18
66
1336
424
327
91
235
963
469
175
132
116
112
390
156
3590

4727/10
413/1
369/5
374
419/4
420/1
3029/13
2917/150
5129/57
2917/145
1691/6
1691/12
4101/25
129/6(PK)
2917/1
2917/62

138
25
2711
1800
4674

636(PK)
637/1(PK)
2917/62
2637/3

236
63
1800
61

m2
celkem

pozemek č.

celkem
rok 2007
celkem
9271

rok 2008

5441

1336
celkem
rok 2009

3590

4674

6169/3
2917/62

výměra
m2
152
1800
4112

m2
celkem
4112

4893/6
5125/94
5125/95

268
210
159
637

637

5129/35
5129/36
1682/177
846/1
1682/22
5129/51
5287/1
5288/5
5289/1
2753/15
2753/16 díl 1
145/3(PK)
123/9(PK)
147/5(PK)
145/4(PK)
145/2(PK)
4029/6
4099/75
2753/18
3829/12
3829/13

1331
186
606
7608
334
929
455
58
269
1172
748
60
102
94
34
38
13
117
39
18
34
14245

14245

396/12
146/2(PK)
2702/15
2704/14
2250/3
496/5(PK)
338(PK)
1682/126
566/5
2913/1
bud.smlouvy 345(PK)
344(PK)
396/11
347/1(PK)
2522/14
2062/3
celkem

19
67
11
163
6
64
16
213
35
294
29
40
20
977

977

Celkem v letech 1995 - 2009
obdrželo město darem
pozemky o výměře 65 704 m2
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Elektronizace veřejné správy (8)
V tomto pokračování seriálu Elektronizace veřejné správy podáme formou virtuálního rozhovoru aktuální
informace o zkušenostech s datovými schránkami a možnostech čerpání dotací ze strukturálních fondů.
Otázka: Dne 14. října byla aktivována datová schránka
města, 1. listopadu byly aktivovány povinně zřízené datové
schránky příslušných subjektů podle zákona. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s provozem datových schránek?
Odpověď: Jak jsme v minulém příspěvku předpokládali, žádný kolaps informačního systému datových schránek počátkem listopadu se nekonal. Systém funguje bez
mimořádných potíží, od 14. října do 17. prosince bylo do
datové schránky města doručeno přes 1000 zpráv. V pracovních dnech obdržíme až 40 datových zpráv a toto číslo
zřetelně narůstá. Pokud lze vytknout chyby, pak především Ministerstvu vnitra ČR za nedostatky v přípravě na
spuštění systému – na toto téma bylo publikováno mnoho
článků v tisku i na Internetu. Podceněna byla zejména
osvěta, týkající se bezpečného používání. Je neuvěřitelné,
že ministerstvo například nebylo schopno včas obsadit příslušné internetové domény a umožnilo tak jejich zneužití.
Uživatele datových schránek z řad obecních a městských
úřadů, používajících spisovou službu, velmi nemile překvapila zejména nedostatečná připravenost systémů elektronických spisových služeb z hlediska funkčnosti propojení. Město Černošice používá kromě elektronické spisové
služby další 3 programové systémy vyžadující vzájemnou komunikaci se systémem datových schránek, u žádného systému se dosud nepodařilo odstranit všechny problémy. Protože nejsou známy detaily spolupráce mezi provozovatelem informačního systému datových schránek
a autory spisových služeb, viníka problémů jednoznačně
určit nelze. Nezbývá nic jiného, než neustále monitorovat
chod datových zpráv a případné závady, spočívající například v nenačtení datové zprávy spisovou službou, odstraňovat ručně za provozu. Závěrem lze nicméně konstatovat, že projekt datových schránek úspěšný je a po odstranění všech závad bude všeobecným přínosem.
Dotace ze strukturálních fondů
Otázka: V říjnu byla konečně zveřejněna dlouho očekávaná
nová výzva, která umožní čerpání dotace z Integrovaného
operačního programu. Jaké jsou změny ve srovnání s původní
výzvou a co přinese konkrétně pro Černošice a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP)?
Odpověď: Po mnoha odkladech, v nichž hrály roli nepochybně i personální změny na ministerstvu vnitra, byla
konečně 27. října zveřejněna nová výzva pod číslem 06.
Výzva je členěna na 3 části:
Prvá část je určena na zřízení technologického centra
obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných
služeb – negarantovaného úložiště dat pro elektronické
spisové služby. Umožní čerpat dotaci až 2 800 000 Kč
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na počítačové vybavení, zejména servery a systémy pro
ukládání dat.
Druhá část je určena na pořízení elektronické spisové
služby ORP a spisové služby obcí ve správním obvodu
ORP. Umožní čerpat dotaci až 1 000 000 Kč na vlastní spisovou službu a dále dotaci na každou obec, která projeví
zájem o přístup ke spisové službě prostřednictvím ORP.
Spisová služba obcí může být jak v hostovaném režimu,
tak na vlastní počítačové technologii obce. Dotace na obce
ve správním obvodu žadatele je omezena podle typu obce:
do výše 60 000 Kč na každou obec s matrikou a stavebním úřadem,
do výše 35 000 Kč na každou obec jen s matrikou,
do výše 19 000 Kč na každou obec základního typu.
Dotace se vztahuje na obce a jimi zřízené organizace.
Konečně třetí část výzvy na vnitřní integraci úřadu obce
s rozšířenou působností umožní čerpat dotaci až do výše
1 300 000 Kč, dotace je určena na pořizování a rozšiřování
informačních systémů.
Spoluúčast žadatele (ORP Černošice) je ve všech případech 15 procent. Dotaci nelze kromě jiného uplatnit na
výdaje v přímé souvislosti s provozem systému – služby
poskytované obcím ve správním obvodu bude proto nutné
přiměřeným způsobem zpoplatnit, aby byly pokryty zvýšené náklady na provoz technologického centra.
Otázka: Jaké kroky byly v souvislosti s možností čerpání
dotace na základě této výzvy dosud učiněny?
Odpověď: Na stránkách Ministerstva vnitra ČR bylo zveřejněno 25 dokumentů, které se týkají této výzvy. V seznamu
povinných příloh žádosti je na prvém místě studie proveditelnosti. Podle závazné osnovy této studie je nutné připravit
analýzu cílové skupiny projektu, která zahrnuje mj. soupis
zapojených obcí. Proto byly nejprve osloveny obce ve správním obvodu s dotazem na zájem o přístup k elektronické spisově službě prostřednictvím žadatele a v současné době jsou
zpracovávány výsledky. Je nutno poznamenat, že si mnohé
obce v souvislosti s aktivací datových schránek spisovou
službu pořídily a potýkají se s problémem úložiště dat, které
již mělo být zřízeno v rámci technologického centra ORP,
pokud by ovšem ministerstvo vnitra vypsalo původní výzvu
včas a bez chyb. Předpokládáme zadání veřejné zakázky
na zpracování studie proveditelnosti v lednu 2010, po získání potřebných podkladů. Termín podání žádosti o dotaci
je 31. květen 2010, doporučený termín ukončení realizace
projektu je do 18 měsíců. Na otázku, zda jsme byli úspěšní,
budeme moci odpovědět nejdříve za rok.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali ing. Bohumil Sajdl,
CSc., a Jaroslava Cimrmanová, odbor informatik.
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Jednotná kontaktní místa – pomoc podnikatelům
Obecní živnostenský úřad Černošice s pracovištěm v Praze 2, Podskalská 19, plní od 1. 1. 2010
funkci jednotného kontaktního místa podle zákona o volném pohybu služeb. Následující řádky
přinášejí formou otázek a odpovědí základní informace o síti jednotných kontaktních míst převzaté z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Co jsou jednotná kontaktní místa?
Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena
na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jejich úlohou je především usnadnění vstupu do podnikání, i když jsou zde
samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM
mají dvě hlavní funkce: Poskytnout maximum
informací, které klient potřebuje k tomu, aby
mohl podnikat, a zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním
konkrétních činností zabývá (kontaktní místa
jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž
mohou pomoci i v případě podnikání v jiném
členském státě EU).
O jaké konkrétní informace jde?
1) Informace nezbytné pro získání oprávnění,
zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje
správních orgánů:
Jaké podmínky musím splnit pro výkon konkrétní
činnosti? Potřebuji formulář? Kam jej poslat? Jaké
přílohy? Co se stane pak?
2) Obecné informace o poskytování služeb
v jiných členských státech:
Jaký úřad musím kontaktovat, pokud si chci v Itálii otevřít potápěčskou školu? Jaké jsou kvalifikační požadavky, stačí mi česká zkouška?
3) Obecné informace o opravných prostředcích
a o řešení sporů:
Poslal jsem žádost na úřad již před dvěma měsíci
a nikdo nereaguje, co mám dělat? Zamítli mi
žádost a přitom neměli důvod, kam se obrátit?
4) Obecné informace o ochraně spotřebitele
v jiných členských státech:
Koupil jsem zboží ve Velké Británii, jaká je
záruční lhůta? Co když mi odmítnou přijmout
reklamaci, na koho se obrátit?
5) Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou
pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen
doma, ale kdekoliv v EU:

V Německu mi odmítli uznat mé oprávnění, kam
se obrátit?
Ne vždy budou JKM schopna poskytnout informace na počkání, obzvláště pokud se budou
týkat zahraničí. Budou se však snažit vše zodpovědět v co nejkratším čase. Informace o podnikání lze nalézt rovněž na portálu www.businessinfo.cz.
A co zprostředkovací funkce?
JKM předá žádost o oprávnění k poskytování
služby správnímu orgánu příslušnému o této
žádosti rozhodovat (žadatel nemusí dumat, na
který úřad žádost poslat, JKM ji podá za něj).
Krom žádostí o oprávnění k podnikání je možné
posílat oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení
o vzniku volných pracovních míst nebo jejich
obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob –
podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám.
Podat žádost o oprávnění k poskytování služby
bude už brzy možné i z pohodlí domova. Na
portálu www.businessinfo.cz se připravuje zprovoznění aplikace, jejímž prostřednictvím bude
kdokoliv moci podat žádost o oprávnění příslušnému úřadu. Aby žadatel mohl tuto službu využít, musí být držitelem elektronického podpisu.
Kde lze kontaktní místa najít?
Jednotná kontaktní místa je možné najít ve
všech krajích na celkem 15-ti obecních živnostenských úřadech. Konkrétně jde o následující
úřady: Praha 1, Praha 7, Černošice – pracoviště
Praha 2, Podskalská 19, Brno, Olomouc, České
Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy
Vary, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí
nad Labem, Zlín.
Kdy začnou kontaktní místa sloužit
podnikatelům?
Jednotná kontaktní místa fungují od 1. 1. 2010.
Ing. Hana Vyhnalova,
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
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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 biood-

pad nebo do biologicky rozložitelných pytlů,
které jsou k zakoupení v Technických službách
v Topolské 660 nebo na pokladně Městského
úřadu v Riegrově ulici 1209.
Jako další možnost je sběrné místo v areálu TS
v Topolské ulici 660, kam lze bezplatně bioodpad odložit: v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu v letních měsících od 1. 4. do
30. 10. (16.00 – 19.00), v zimním provozu od
1. 11. do 31. 3. (14.00 – 16.00).

Tříděný sběr nebezpečných odpadů v Černošicích
Tříděný sběr některých nebezpečných složek
komunálního odpadu – rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty a odmašťovací přípravky, baterie
a akumulátory – je nutné odkládat na sběrné
místo v areálu TS v Topolské 660. Nebezpečný

odpad (hlavně chemikálie) bude převzat pouze
v uzavřeném a neporušeném obalu. Na sběrné
místo mohou nebezpečný odpad odkládat jen
občané trvale bydlící v Černošicích (ke kontrole je nutné předložit občanský průkaz) nebo
majitelé rekreačních objektů, kteří ke kontrole
předloží doklad o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu.

Ceník služeb poskytovaných odborem technické služby
Ceník platný od 1. 10. 2008		
včetně DPH
Avia
Mth
700 Kč
Tatra
Mth
840 Kč
Bobcat
Mth
760 Kč
Válec
Mth
440 Kč
Plošina
Mth
560 Kč
Multikára
Mth
300 Kč
Caterpillar
Mth
920 Kč
Traktor
Mth
920 Kč
Zametač
Mth
1 600 Kč
Traktor s cepákem
Mth
920 Kč
Štěpkovač
Mth
1 480 Kč
Kontejner na větve - štěpkování **		
1 120 Kč
Avia
Kč/km
28 Kč
Tatra
Kč/km
40 Kč
Plošina
Kč/km
25 Kč
Multikára
Kč/km
25 Kč
Fumo
Kč/km
25 Kč
Pracovník TS
Kč/h
280 Kč
Pracovník TS s mechanizací *
Kč/h
320 Kč
Zapůjčení vysoušečů
Kč/den
12 Kč (DPH se neúčtuje)
* motorová pila, křovinořez, plotostřih
**	prosíme případné zájemce o přistavení kontejneru, aby svůj požadavek projednali s vedením
OTS alespoň dva pracovní dny předem

20

z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice
S prvním sněhem, který 16. prosince pokryl město, vyjeli pracovníci technických služeb s dvěma
posypovými vozy s čelní radlicí, traktorem s radlicí a motorovou frézou s radličkou, aby zajistili
sjízdnost místních komunikací. Děje se tak podle plánu zimní údržby rozdělující místní komunikace do tří pořadí důležitosti, které stanoví, v jakých časových lhůtách se tak má po ukončení
sněžení stát.

Hasiči řezali větve dubu. Zhruba tři čtvrtě hodiny
trvala 13. prosince akce, při které členové zásahové
jednotky za asistence městské policie ořezali kosterní větve letního dubu, jež částečně omezovaly průjezd vysokých nákladních automobilů v ulici Dobřichovická. Zároveň tak alespoň částečně vyvážili jednostranně ovětvenou korunu mohutného stromu. Ke
zdárnému průběhu akce přispěli i pracovníci technických služeb, kteří poskytli vysokozdvižnou plošinu.

21

z radnice

Ze setkání starostů: Nedostatek finančních
prostředků a změna dotační politiky omezí investice
Další z pravidelných setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice
se uskutečnilo v prosinci minulého roku. Představitelé měst a obcí okresu Praha západ tu získali
informace z oblasti přeneseného výkonu státní správy, v podání zástupců Středočeského kraje
pak informace o dotační politice a prostřednictvím tvůrců Územního plánu hl. m. Prahy informace o širších vztazích hlavního města a rychle se rozvíjejících okolních obcí.
Setkání zahájil starosta obce
s rozšířenou působností Černošice Mgr. Aleš Rádl, který mimo
jiné uvedl: „Jsem rád, že se na
setkání dostavili i zástupci Středočeského kraje, Výboru regionálního rozvoje kraje a Úřadu regionální rady, neboť vzhledem k politickým „posunům“ se objevují
úvahy o tom, že by se těžiště některých operačních programů, z nichž
jsou čerpány dotace, naklonilo
ve prospěch jiných priorit. Aby se
obce na takovou věc mohly ve svých investičních
záměrech připravit, potřebují poměrně dlouhý čas
a jejich představitelé očekávají informace o tom,
jaké změny se v této oblasti chystají. S tím souvisí i situace nás, starostů, která není nijak jednoduchá. A to zejména proto, že ekonomická krize,
která se podepsala na propadu příjmů do státního
rozpočtu, dopadá parciálně i na rozpočty obcí,
které hlásí průměrný propad příjmů o zhruba
dvacet procent, a z toho vyplývající útlum aktivit“.
Fondy kraje zchudly o 118 milionů
Starostové obcí Praha západ byli informováni,
že od 1. 1. 2010 bylo původních 18 fondů Středočeského kraje zredukováno na 8 fondů: Středočeský fond hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Fond sportu a volného
času a primární prevence, Středočeský fond kultury, Humanitární fond, Fond cestovního ruchu
a podnikání, Fond životního prostředí a zemědělství a Fond rozvoje obcí a měst (na tento fond
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směřovalo loni přes 760 žádostí
v objemu 2,5 miliardy, poskytnuto
bylo zhruba 170 žádostí; nepředpokládá se proto, že ten, kdo
z fondu v roce 2009 finanční prostředky získal, je opětovně získá
v roce 2010).
V roce 2010 byla pro zmiňované
fondy vyčleněna částka 854 milionů korun. Proti roku 2009 to
představuje snížení o 112 milionů, přičemž rozpočet kraje se
snížil o celou miliardu korun.
Mateřské školy ano, ale…
Demografický vývoj ve středních Čechách
zaznamenává nejvyšší nárůst obyvatel v okresech Praha západ a Praha východ, kam se stěhuje mnoho mladých lidí s malými dětmi. Podle
dřívějších hodnotících kritérií byly dotace na
výstavbu mateřských škol směrovány právě sem.
Proč tomu tak není nadále? Podle náměstka ředitele Úřadu regionální rady Ing. Václava Chytila
zůstává nárůst počtu obyvatel jedním z kritérií,
za které žadatel o dotaci získává potřebné body.
Zdůraznil však důležitost rozdělení finančních
prostředků do celého kraje, a tedy snahu smazávat rozdíly mezi jednotlivými obcemi, která
zohledňuje například míru nezaměstnanosti.
Nicméně podle náměstka ředitele je největším
celkovým problémem nedostatek finančních
prostředků.
Na revitalizaci center nejsou peníze
Regionální operační program, ze kterého jsou
čerpány evropské dotační prostředky, má na celé

z radnice
rozpočtové období let 2007 až 2013 k dispozici 14
až 15 miliard korun, což podle náměstka Chytila
nemůže stačit na řešení problémů kraje v tomto
období. Výbor ROPu proto dospěl k názoru, že
bude racionální omezit maximálně dosažitelnou míru podpory z 92,5 na většinou 80 procent proto, aby bylo více prostředků na kladné
vyřízení více žádostí. V souvislostí s tím vyvstala
potřeba určení maximální míry dotace v rámci
konkrétní výzvy, a to na právě probíhajícím hodnocení výzvy Revitalizace městských center.
Tady byla pro města nad pět tisíc obyvatel alokovaná částka pouhých 135 milionů korun. „Jsme
si vědomi toho, že jsou jednotlivé případy v rámci
středních Čech, kdy projektová dokumentace byla
už vypracována před rokem či dvěma, kdy žádná
taková omezení nebyla avizována. Nicméně bude
podpořeno nějakých čtyřicet projektů v průměru
zhruba do třiceti milionů korun. Touto cestou se
ubíráme ve všech výzvách. Čili snižuje se nejen přidělená částka, ale i výše podpory,“ uvedl náměstek
ředitele Úřadu regionální rady Ing. Václav Chytil.

Širší vztahy Prahy a okolních obcí
Tvůrci Územního plánu hl. m. Prahy se při jeho
prezentaci na setkání starostů zaměřili na širší
vztahy zabírající poměrně velké okolí hlavního
města. Jde o kontaktní území, kde je patrná koncentrace problémů ve vztahu k rychle se rozvíjejícím obcím a s tím souvisejí problémy, které
je třeba vzájemně řešit. Širší vztahy kromě záležitostí vlastního rozvoje zobrazují všechny
vztahy infrastrukturní (dopravní, technické),
dále vazby ekologické stability a vazby zeleného
pásu kolem Prahy, který je považován za velice
důležitý prvek zajišťující jakousi obranu před
nežádoucím srůstáním sídel ať už uvnitř hranic
Prahy nebo mimo její hranice.
Některé zajímavé informace o ÚP hl. m. Prahy
v oblasti širších vztahů přineseme v některém
z příštích čísel. Jde například o silniční obchvat
Radotína, parkovací terminál u Smíchovského
nádraží, jezera mezi Radotínem a Zbraslaví či
zmiňovaný zelený pás okolo hlavního města.
(red)

23

z města a okolí

Městská policie se zapojila
do projektu Dejte srdci šanci
Počátkem prosince loňského roku byl městské policii předán sponzorský dar –
defibrilátor značky Philips v hodnotě 50 tisíc korun. Jedná se o zařízení, které
slouží k laické resuscitaci a kontrole pacienta. Strážníci městské policie prošli
školením první pomoci se zaměřením na používání tohoto zařízení, jež může při
včasném použití zachránit lidský život. Městská policie se tak zapojila do projektu
s názvem Dejte srdci šanci a jménem všech, kteří v budoucnu budou toto zařízení potřebovat, děkuje
sponzorům – ing. J. Štětinovi, ing. M. Rupertovi a ing. V. Královi.
V posledních týdnech bylo v Černošicích spácháno několik trestných činů vloupáním do rodinných domů a dalších objektů. Tento zvýšený nárůst
trestné činnosti byl přisuzován předvánočnímu času.
Zloději se soustřeďovali na krádeže peněz, šperků,
ale také alkoholu a tabákových výrobků. Nicméně
hrozba vloupání trvá. Doba, kdy k nim dochází, je
různá a je velice složité pachatele přistihnout. Zatím
stále nejlepší ochranou proti takovémuto druhu
majetkové trestné činnosti je kvalitní zabezpečovací
technika, která má výstup na bezpečnostní službu
či policii. Prosím, zvažte případné napojení svého
domu na takovou službu. Bezpečnostních služeb
v našem okolí působí celá řada a je možné si vybrat
takovou, která vám bude nejlépe vyhovovat. Napojení objektů provádí i Městská policie Černošice
jako součást prevence kriminality a podílí se tak na
zajišťování ochrany osob a majetku.
Dalším důležitým faktorem jak předcházet majetkové trestné činnosti je vaše všímavost. Volejte prosím městské policii při jakémkoli podezření na
páchání tohoto druhu kriminality. Každé takové
oznámení bude hlídkou v co nejkratším čase prověřeno a učiněno příslušné opatření.
Překop úřad povolil–24. listopadu v dopoledních
hodinách bylo městské policii oznámeno podezření
na nedovolený překop pozemní komunikace v ulici
Táborská. Hlídce po příjezdu na místo bylo předloženo platné povolení vydané MÚ Černošice.
Pejsek se vrátil k pánovi–25. listopadu v odpoledních hodinách provedla hlídka městské policie na
základě oznámení odchyt psa v zastavěném prostoru při výjezdu z Černošic směrem na Prahu. Pes
byl předán zpět majiteli a věc byla řešena blokovou
pokutou.
Závory zastavily dopravu–26. listopadu v odpoledních hodinách byla hlídka městské policie požádána
o součinnost ve věci nefunkčního železničního přejezdu v Černošicích ve směru na Prahu, kde došlo
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k poruše zabezpečovacího zařízení. Provoz byl obnoven až po páté hodině odpolední. Po dobu trvání
poruchy byli řidiči nuceni místo objet přes obec Třebotov, případně čekat na nouzové zvednutí závor.
Z garáže zmizela kola–27. listopadu v brzkých ranních hodinách přijala městská policie oznámení
o krádeži jízdních kol z garáže rodinného domu
v ulici Dobřichovická. Celou věc si převzala Policie
ČR k dalšímu opatření.
Pohyb auta zachytily kamery–28. listopadu v ranních hodinách přijali strážníci oznámení o krádeži osobního vozidla Škoda Fabia z garáže rodinného domu v ulici Pardubická. Vozidlo bylo odcizeno v průběhu noci a pachatel s ním odjel směrem
na Prahu. K určení pohybu vozidla a času krádeže
byl využit městský kamerový systém. Věc vyšetřuje
Policie ČR.
Loupež v hotelu Kazín–30. listopadu před čtvrtou
hodinou ranní došlo v baru hotelu Kazín k loupežnému přepadení. Maskovaný pachatel zde odcizil
z trezoru 70 tisíc korun. Zajištěné místo trestného
činu si od strážníků převzala výjezdová skupina
Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.
Žena vzala oznámení zpět–1. prosince v nočních
hodinách vyjížděla městská policie na oznámení
ženy, kterou v ulici Sosnová napadl její přítel. Na
místě strážníci zjistili oznamovatelku i jejího přítele,
kteří jim podali vysvětlení. Ženě bylo nabídnuto
lékařské ošetření, které odmítla. Muž pro tuto noc
odešel z bytu a napadená své oznámení vzala zpět.
Tísňové tlačítko zachraňovalo–10. prosince v nočních hodinách vyjela hlídka do Domu s pečovatelskou službou na signál Tíseň. V bytě, ze kterého bylo
tísňové volání vysláno, nalezla na zemi ležící ženu
krvácející ze zranění na hlavě. Na místo byla přivolána záchranná služba, která zraněnou převezla
k lékařskému ošetření. Tísňové tlačítko pro seniory
tedy opět pomohlo v nouzi nejvyšší.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice
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Nová pravidla pro užívání veřejného prostranství
Vzhledem k tomu, že platnost stavebních uzávěr na vybrané povrchy místních komunikací postupně
končí, rada města na svém 74. zasedání konaném dne 9. 11. 2009 přjala usnesení uvedené pod bodem
2.1.11, kterým stanovila nová pravidla pro užívání pozemků veřejných prostranství. Cílem nových podmínek je především zabránění poničení kvalitních asfaltových komunikací výstavbou staveb veřejné
technické infrastruktury.
Nové podmínky města pro užívání veřejného pro- infrastruktury, jsou přílohou smlouvy. Těžiště nově
stranství je povinen respektovat každý, kdo hodlá zaváděných parametrů ochrany místních komunikavyužívat veřejné prostranství na území města Černo- cích je obsaženo v příloze č. 1, která je k dispozici na
šice pro účel umístění stavby nebo zařízení, na dobu webových stránkách města a u nejsledovanější katedočasnou i trvalou. Podmínky budou tvořit vždy gorie A vychází z předpokladu umožnění ukládání
nedílnou součást každého souhlasu města Černo- staveb veřejné technické infrastruktury pomocí bezšice s umístním a provedením staveb a zařízení na výkopové technologie. V případě nemožnosti jejího
pozemcích veřejného prostranství.
použití po souhlasu rady města je přípustné použít
Veřejným prostranstvím se podle § 34 zákona č. technologii klasického výkopu, ale s tím je spojena
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozumí řada dalších opatřeních, jako je např. předem definovšechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, vané provedení výkopu, stanovení způsobu jeho zasyparky a další prostory přístupné každému bez ome- pávání, dokladování správnosti hutnění a podobně.
zení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
Poplatek ze dvou částí
na vlastnictví k tomuto prostoru.
Poplatek za užívání veřejného prostranství vycházeVeřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně jící z platné vyhlášky města o místních poplatcích je
užívané pro staveniště při současném zachování nezměněn, ale celková částka, kterou stavebník za
jejich užívání veřejností se musí po dobu společ- užívání veřejného prostranství uhradí, bude vyšší
ného užívání bezpečně chránit před poškozením než doposud. Vychází to ze skutečnosti, že poplatek
stavební činností a udržovat. Ustanovení právních se bude skládat ze dvou částí. Jedna bude závislá na
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na rozsahu výkopu, druhá pak na rozsahu celého stavestaveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství niště, které bude na pozemku veřejného prostranství
a pozemní komunikace se pro staveniště mohou pou- umístěno. Výše poplatku za užívání veřejného prožít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po stranství bude také závislá na celém časovém úseku
ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do užívání veřejného prostranství pro účel stavby, to
původního stavu (§ 24 e vyhl. č. 269/2009 Sb.).
znamená, že poplatek se bude započítávat za každý
Aktivní ochrana komunikací
den až do finálního zaasfaltování komunikace či
Celý systém je nastaven tak, aby město využilo všech jejího úplného uvedení do původního stavu.
nástrojů v rámci zákona, jež umožní aktivně chránit
Webové stránky a informace na stojanech
povrch místních komunikací před poničením vlivem Další přílohou je členění komunikací do kategorií,
výstavby, a je založen na rozdělení komunikační sítě a to ve formě seznamu všech komunikací a zárove městě do tří kategorií:
veň v grafické podobě pro snadnou orientaci (str.
První kategorií požívající největší ochranu jsou 26 a 27). Město současně pro veřejnost vypracokomunikace zpevněné kvalitním asfaltovým povr- valo materiál podrobně rozebírající jednotlivé kroky
chem. Do druhé kategorie jsou zařazeny takové v časové posloupnosti nutné k získání konečného
komunikace, které jsou zpevněny méně kvalitním veřejnoprávního titulu umožňujícího provedení staasfaltovým povrchem, a do třetí kategorie spadají veb v pozemcích, které jsou definovány jako veřejné
dosud nezpevněné místní komunikace.
prostranství. Všechny tyto listiny budou zveřejněny
S nastavením nových pravidel pro užívání veřej- na webových stránkách města. Podmínky pro užíného prostranství je spojena i modifikace smlouvy vání veřejného prostranství budou rovněž k diso jeho užívání. Smluvní vztah je koncipován tak, že pozici ve formě letáčku, který je možné si vyzvedpodrobné podmínky obsahující specifické stavebně nout u hlavního vchodu do budovy Městského úřadu
technické a právní důvody, umožňující efektivněji Černošice jako ostatní letáčky upravující jednotlivé
dosáhnout ochrany povrchů komunikací před záva- agendy vykonávané městským úřadem Černošice.
dami vzniklými výstavbou staveb veřejné technické
Za OISM zpracoval Jiří Jiránek
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Příloha ke smlouvě o užívání veřejného prostranství –
– rozdělení místních komunikací do kategorií
ulice
Akátová
Alešova

kategorie úsek
C
B 1)
Smetanova–
Havlíčkova
Arbesova
B 1)
Husova–
Smetanova
Benešovská
C
Berounská
C
Bezejmenná
C
Bezručova
B 1)
Husova–Tyršova
Boleslavská
B
Borůvková
A
130 m od
křižovatky
s Větrnou
Boženy Němcové A, B, C
dle grafické přílohy
Brusinková
A
Brněnská
C
Budějovická
C
Bulharská
B
Čajkovského
C
Čapkova
C
Červánková
C
Dobřichovická
A
Domažlická
C
Dr. Janského
A
Erbenova
C
Fialková
C
Fibichova
A
Franty Kocourka C
Fügnerova
A
Gogolova
C
Gorkého
B
Habrová
C
Havlíčkova
B
Hradecká
C
Husova
B
Chebská
C
Chilská
A
Chodská
A
Chomutovská
C
Chrudimská
C
Ibišková
C
Jablonecká
B
Jabloňová
C
Jahodová
B
Jansova
A
Jasmínová
A
Javorová
A 1)
pouze úsek
Lipová–Sosonová
Jedlová
C
Jetelová
A
Jičínská
B
Jihlavská
C
Jiráskova
B
Jižní
B
K Dubu
C
K Lesíku
B
K Višňovce
B
Kamenická
C
Karlická
A
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ulice
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní
náměstí
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Nad Kamenným
mostem
Nad řekou
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská
Olbrachtova
Ostružinová

kategorie úsek
A
A
A
A
A 1)
pouze část
A
C
A
C
B
A
A
A
A
C
A
B 1)
Husova–
Smetanova
A
B
A
C
C
A
C
B
A
C
C
A
C
B
C
B
C
C
A
C
B
C
C
B
B
B
A 1)

Pardubická
Peroutkova
Plzeňská

B
A
A 2)

Pod Hladkou
skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou

C
B
C
C
B
B

Čapkova–
Brusinková
Jičínská–
Jablonecká

ulice
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Puškinova
Slunečná
Smetanova

kategorie úsek
C
B
A
C
C
A
A 1)
Dobřichovická–
Arbesova
Sosnová
C
Srbská
B
Strakonická
B
Střední
C
Stulíková
A
Sušická
C
Svatopluka Čecha B
Šeříková
A
Školní
A
Táborská
A 1)
Vrážská–Chebská
Tolstého
C
Topolská
A
mimo úseku
u Jasmínové ul.
Třebotovská
C
Tyršova
A 1)
Vrážská–Karlická
U Jezu
C
U Mlýna
C
U Vodárny
C
Ukrajinská
A 1)
Masopust.nám.Madridská
V Boroví
A
V Dolích
C
V Dubině
A
V Habřinách
C
V Horce
A 2)
V Boroví–
Waldhauserova
V Kosině
C
V Lavičkách
C
V Mýtě
B
V Olšinách
C
V Rokli
A
V Rybníčkách
A
V Zahrádkách
A
Větrná
A 1)
Mokropeská–
Borůvková
Voskovcova
C
Vrážská
A
Všenorská
C
Waldhauserova A
Werichova
C
Zahradní
A
Zdeňka Lhoty
A 2)
Kazínská–Říční
Zdeňka Škvora
C
Zvonková
A
Žatecká
A
Legenda:
1) platí pouze pro definovaný úsek a zbývající
část komunikace je v kategorii C
2) platí pouze pro definovaný úsek a zbývající
část komunikace je v kategorie B

z radnice
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Mathieu v Normandii stojí za návštěvu
Jednou z partnerských obcí města Gerbrunnu je městys Mathieu v Normandii. Rovněž tři sousední
obce mají s Gerbrunnem uzavřenu smlouvu o partnerství. V jedné z nich, Cresseronsu, se v říjnu
konalo setkání zástupců výborů pro partnerství mezi Černošicemi a Gerbrunnem a partnerskými
obcemi našich gerbrunnských přátel – německého Themaru, francouzského Molsheimu v Alsasku,
Mathieu a dalších dvou francouzských obcí na normandském pobřeží (Cambes-en-Plaine a Périerssur-le-Dan). O tomto „jour fixe“ jsme informovali v minulém čísle Informačního listu.
Mathieu je ze čtyř zmiňovaných calvadoských obcí
největší. Svou jedinečnou polohou v Caenské planině a zajímavými pamětihodnostmi se řadí mezi
atraktivní destinace i pro české turisty, i když
z Černošic je to sem dobrých 1400 km. S hosty
z Mathieu a okolních obcí se pravidelně setkáváme
při návštěvách v našem společném partnerském
městě Gerbrunnu. Při konverzaci z nich vyzařuje
přátelský vztah a obdiv k české kultuře. Přesvědčili jsme se o tom již při vystoupení tanečního souboru Plamínek v Gerbrunnu v roce 2006. Nejen
naši gerbrunnští hostitelé, ale i návštěvníci z Normandie ocenili bohatý choreografický a hudební
repertoár dětského souboru a vyjádřili svůj zájem
navštívit Českou republiku. Někteří z nich Černošice nebo Prahu znají, například paní Nicole Varin
Roussel (v Mathieu místopředsedkyně Výboru pro
partnerství s Gerbrunnem) s manželem, a také
bývalý starosta Mathieu pan Christian Rousselot
s manželkou a svými sousedy. Nic nebrání ani nám
zavítat do jejich kraje, departementu Calvados ve
francouzském regionu Basse-Normandie.
Kde Mathieu leží a čím upoutá?
Na mapě nalezneme tuto lokalitu v okolí metropole Calvadosu, kterou je město Caen, jež v roce
1987 uzavřelo partnerskou smlouvu s dolno-

Na návsi v Mathieu.
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franckým Würzburgem bezprostředně sousedícím s Gerbrunnem. Caen leží jen pár kilometrů od pobřeží Lamanšského průlivu, a tedy i od
obce Arromanches, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska.
Mathieu je označováno slovem village, což ve
francouzštině znamená vesnice. Třebaže vzhledem k rozloze 9 km² a 1625 obyvatelům jde
o obec malou, její význam je daleko větší.
Název obce je dodnes záhadou. Nesouvisí ani
tak se jménem sv. evangelisty, spíše se jménem
či názvem Mathonium, zmiňovaným v 11. stol.,
nebo s galsko-římským dvorcem, jehož zbytky
jsou dodnes na okraji obce patrny a jehož majitelem měl být jistý Matonius. Mathieu se chlubí
třemi zámky ve svých třech nejstarších čtvrtích
(Capelle, Carel a Mesnil), menším zámečkem,
resp. šlechtickou usedlostí Saint Jean, nádherným kostelem Nanebevzetí Panny Marie z konce
11. a počátku 12. stol. a dalšími zajímavostmi.
K bohaté historii obce patří i společenský život,
v němž důležitými postavami byli profesor Pierre
de Cahaignes, lékař žijící v 16. stol., jehož syn Jacques de Cahaignes, lékař a literát, se stal rektorem
univerzity v Caen, dále Augustin Fresnel, vědec
a zakladatel moderní optiky, jenž se proslavil
zejména svými osvětlovacími tělesy a reflektory,
Guillaume-François Rouelle, průkopník moderní
chemie, Louis Auguste Déodat Couvrechef, slavný
architekt a také biolog Noël Bernard, jenž odhalil
tajemství rozmnožování orchidejí.
Nelze nezmínit také jiné lokality v kraji Calvados,
například přímořské město Honfleur s četnými
historickými památkami, odkud se po grandiózním mostě přes Seinu u Tancarville (světoznámém Le Pont de Normandie) dostaneme do
přístavu Le Havre v Haute-Normandii, a dále
k pobřeží s proslulými skalními útesy u mořského

z města a okolí
břehu v Étretat, při zpáteční cestě pak do BasseNormandie, na jihozápad od pobřeží napříč přes
téměř celou Dolní Normandii směrem na Avranches, kam turisty láká malebné městečko Le Mont
Saint-Michel (Hora svatého Michala) obklopené
mořem. Je turistickou atrakcí, označovanou jako
brána do Bretaňského regionu.

Také další tři zmiňované obce stojí za návštěvu.
V Cresserons se zajímavým kostelem sv. Jakuba
z 15. stol. najdeme nádherná zákoutí pro malbu
i fotografování, stejně jako v Périers-sur-le-Dan,
kde raritou je protestantský minihřbitůvek
v sousedství unikátního kostela zasvěceného
svatému Ouenovi. Víska Cambes-en-Plaine se
pyšní jedinečným historickým holubníkem
ve tvaru věže, jež má uvnitř šest tisíc nik pro
hnízda. Jsou zde dodnes, jen počet jejich osazenstva klesl. Rekreace na lamanšských plážích
je báječná, voda je teplejší než v Baltu.

Přímořské město Honfleur.

Kostel sv. Ouena v Périers-sur-le-Dan.

Útesy v Étretat s Jehlou, v níž se ukrýval Arsen
Lupin.
Pobřeží zaslíbené umělcům
Normandií, zejména pak jejím pobřežím, se lze
pokochat i ve výtvarném umění. Mnoho malířů
si ji vytklo za cíl svých uměleckých děl. Eugène
Boudin a jeho plátna Pohled na záliv u Trouville,
Plachetnice za přílivu u Trouville (toto lázeňské
město, známé svou královnou pláží, udržuje partnerství s Vrchlabím), Claude Monet a jeho Étretat, Victor-Stanislas Lépine se svým Kostelíkem
v Caenské planině, Maufraova Pláž u Le Havru
nebo Courbetova Bouřlivá marína to potvrzují.

Holubník v Cambes-en-Plaine.
Máme tedy rozhodně mnoho důvodů takovýto
turisticky pozoruhodný kout na severu Francie
navštívit. Ubytování za rozumné ceny tam není
problém sehnat, stejně jako ochutnávky pravého
calvadosu či jiné místní speciality, např. výtečného jablečného moku La pommière. Nuže tedy
–vzhůru do Mathieu, přátelé!
PhDr. Zbyněk Jan Pačes, CSc., referent pro vztahy
s francouzskými obcemi, partnery Gerbrunnu
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Déšť se o Adventu proměnil v sníh
Na náměstíčku u černošického kostela to vypadalo
v sobotu blátivě a zdálo se, že nálada předvánoční
se nechá letos pěkně prosit. Stačilo ale pár prvních
stánků na tržišti, vonící medovina, trdelník a jiné
laskominy, k tomu svíčky a františky, aby se člověk
snadno nechal unést.
Dopoledne se přidaly první tóny houslí dětí z místní
ZUŠ a poté všemi očekávaný živý betlém Církve
bratrské. Tržiště se zcela zaplnilo ve chvíli, kdy se
ozvaly staročeské adventní zpěvy a písně v podání
sboru Chorus Angelus a dívčího voicebandu Brécy.
Ohlášená pohádka o čertech a nadílce přivolala do
předních řad naše nejmenší. A to už paní Zima
mávnutím hůlky proměnila déšť v sníh a do pozdního odpoledne vstoupily písně Petra Lutky. Jejich
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poezie trvale zůstává, i když je čím dál více ukryta
pod pestrobarevně třpytivým outfitem dnešní doby.
Mnoho těch drobných dárků, ozdob a nejrůznějších hraček z makovic, ořechů či vařeček,
které zaplnily stánky u kostela, vzniklo v rukou
dětí, ať už ze zdejší základní umělecké školy,
či z dětského domova Lety nebo skautského
oddílu. Výtěžek z prodeje, který je zároveň podporou charitativní činnosti, přináší dvojnásobnou radost a na letošních trzích je výrazněji
zastoupen než v letech minulých.
Závěrem patří velký dík všem účinkujícím a rovněž firmě Šiba, která, tak jako každý rok, zapůjčila městu pódium na adventní trhy zdarma.
Milena Kozáková

z města a okolí

Skauti vybírali na kamarádku. Vánoční čas je časem zamyšlení, naděje, radosti a pomoci. Myšlenka podpořit naši adoptovanou indickou holčičku Pavithrtu nalezla na trzích správný
směr. Každý oddíl našeho střediska se snažil přispět nějakým
krásným výrobkem. Vlčata vyrobila mexické ozdoby z vlny
a světlušky vánoční přání, skautky naplnily stánek šperky,
panáčky, proutěnými ozdobami a voňavými mýdly. Chtěli jsme
prodat co nejvíce dětských výrobků a tím přispět ke vzdělání
naší indické kamarádky. Podařilo se nám vybrat 3600 korun.
A kdo u nás nakoupil, dostal zdarma vynikající skautský Čařák
(směs čajů a koření). Nakonec ještě poděkování všem vedoucím za jejich přípravu s dětmi, Roverům za postavení stánku,
manželům Kopačkovým za půjčení stánku, Daně Pánkové za
výborný Čařák, odboru kultury za místo pro stánek a především městu Černošice za celoroční podporu naší činnosti.
Za černošické skauty vůdkyně dívčího oddílu Romana Wolfová
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Hodnotíme právě uplynulý rok 2009 ve farní charitě
Skončily svátky vánoční a jsou zde první dny roku 2010. Chtěli bychom se ohlédnout za rokem
předešlým a zhodnotit, co všechno se v tomto roce událo v činnosti Farní charity Neratovice.
Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální
služby již 18 let v 15 místech po celém Středočeském
kraji a v městských částech Prahy 8 a 9. Naši zaměstnanci v roce 2009 obsloužili více než 3500 klientů.
Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich
domovech, na základě indikace praktického
lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči
a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí
co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými. Naše sestřičky tuto práci dělají celým svým
srdcem, a proto jim zdraví a životy „jejich“ pacientů nejsou lhostejné.
Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly
nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou stravu nebo jim třeba jen dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením. Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající
nejen fyzicky, ale i psychicky.
Proto i my si svých zaměstnanců velice vážíme
a i touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci
poděkovat.

Naše organizace však nezabezpečuje klienty jen
po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se
jim zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se
nám podařilo zorganizovat několik společných
akcí na jednotlivých střediscích – pálení čarodějnic, májová veselice, mikulášská besídka,
vánoční posezení, účastnili jsme se výstav v Lysé
nad Labem „Senior handicap“, kde naši klienti
získali ocenění v soutěži „Šikovné ruce našich
seniorů“, dále pak výstavy na Středočeském kraji
a další.
Již tradicí se stal charitní ples a společné setkání
klientů a přátel Farní charity Neratovice, kde
se setkávají klienti ze všech středisek, kde naše
organizace působí. V loňském roce se jich sešlo
více než 150.
Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní
charity Neratovice úspěšný a budeme se i v roce
2010 snažit poskytovat co nejkvalitnější a profesionální službu, aby klienti byli v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

Mikulášské setkání v Denním stacionáři Černošice
Využili jsme blížících se svátků vánočních a sešli se doslova pod vánočním stromečkem. Mikulášsko vánoční setkání bylo určeno pro všechny klienty Farní charity Neratovice a obyvatele
místního Domu s pečovatelskou službou.
Sešli jsme se v černošickém sídle denního stacionáře Farní charity Neratovice, a to v počtu
bezmála dvaceti koledníků a personálu charity
v čele s paní ředitelkou Miloslavou Machovcovou a manažerkou Pečovatelské služby paní
Danou Jarešovou, které za námi s ochotou přijely. Pro naše drahé hosty bylo připraveno
pohoštění. Pánové ocenili plzeňskou „desítku“
a dámy si zase pochvalovaly dobrou kávu.
Důležitější byl ale program, který zahájila paní
ředitelka společným uvítáním a přáním k Vánocům. Poté jsme se v klidu usadili, každý pro-

32

hodil něco se svým „sousedem“ a vychutnával atmosféru vyzdobeného stacionáře. Nechali
jsme se inspirovat koledami linoucími se z magnetofonu a po chvíli se rozhodli pokořit stud
a začít zpívat naživo.
Dařilo se všem a důkazem toho bylo, že si každý
snaživec vyzpíval balíček plný překvapení.
Loučit se nikomu moc nechtělo, ale i všechno
pěkné má svůj konec. Společně jsme si popřáli
krásné svátky vánoční a slíbili si, že se co nevidět
zase sejdeme při nějaké příjemné příležitosti.
Kolektiv FCH Neratovice, středisko Černošice

z města a okolí

Andělé nad základní uměleckou školou
V Černošicích onoho dne pršelo a kmitající
světlo svíček na zahradě secesního letohrádku
ukazovalo směr, kudy vejít dovnitř. Sál plný
rodičů a prarodičů dětí, které navštěvují zdejší
„zušku“, vypadá patřičně slavnostně. Paní učitelka Tomášová vítá hosty a zve je na krátkou
prohlídku minulosti Vánoc. Píšťalky, flétničky,
housle, housličky a dokonce i saxofon v rukou
malých muzikantů a roztočené sukničky malých
„Pramínků“ ukazují, jak to vypadá, když člověk
dělá něco dobře a rád. K Betlému, který vytvořili
malí výtvarníci pod laskavým a zkušeným dozorem paní Bláhové, kráčí Tři králové a zpívají,
společně s nimi i rodiče. Nad tím vším se vznáší
na obloze anděl, jenž jako by trvale ochraňoval
múzy umění.

Po skončení hudební části adventního odpoledne
následuje jemné pobídnutí směrem ke stánkům,
kde voní svíčky, čaj, punč, vanilkové rohlíčky,
perníčky (tentokrát tvorba dětí a jejich maminek). Najednou se objeví velké papírové dveře.
Co se bude dít? Střevíc připravený k hodu napovídá, že holčičky se pokusí zdařilým či nezdařilým hodem poškádlit svůj osud. Rovněž krájení
jablíček není jen pradávným zvykem zapůjčeným
ze šuplíku našich prababiček, ke kterému se lidé
dnes trochu okázale vracejí. Paní ředitelka Plzáková hází střevíc, stejně tak s napětím krájí paní
učitelka Bláhová jablíčko. Výsledek je víc než
příznivý. Advent je očekávání, zároveň i návrat.
Navíc i hra, které se v černošické škole umění daří
nejen v čase předvánočním.
Milena Kozáková
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„Ruce znovu zatleskaly!“

V polovině prosince se v hale a budově základní
školy v Mokropsech uskutečnila akce, kterou jste
mohli zaregistrovat pod názvem „Ruce, znovu
tleskejte!“. Oproti jiným letům probíhal 1,5
hodinový program, který si připravili žáci školy,
pouze v hale. Díky pódiu, jež nezištně zapůjčil
pan Barchánek, bylo na účinkující dobře vidět.
Rovněž technika, kterou zajistil a obsluhoval
pan Blaženín, umocnila výkony vystupujících.
Podle bezprostředních ohlasů z řad návštěvníků
máme dobrý pocit, že úsilí všech zainteresovaných bylo korunováno úspěchem.
V budově školy si návštěvníci mohli ve třech dílnách vyrobit různé ozdobičky, vánoční přáníčka,
keramické drobnůstky apod. Kdo si nechtěl nic
vyrobit, mohl si nějakou vánoční radůstku vybrat
a zakoupit u malých prodejců, kteří své „zboží“
nabízeli ve vestibulu školy. Žáky 6. A napadlo, že
výtěžek z prodeje svých výrobků a občerstvení
pošlou na konto Pomozte dětem, což je bezesporu aktivita velmi chvályhodná.
Postřehy žáků 5. ročníků:
„…jelikož jsem tančila country, měla jsem zpočátku trému, ale nakonec to dobře dopadlo.
Doufám, že příště to zase bude tak zábavné
a barevné…“
Jitka Brožová
„I když jsem byla na této slavnosti jen chvíli, moc
se mi to, co jsem viděla a slyšela, líbilo.“
Adéla Dufková
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„Celá akce byla velmi pěkná a konečně se nám
podařilo sehnat i pódium. Bohužel jsme měli
malé technické problémy, ale to se hned vyřešilo.
Myslím, že se všechna představení povedla.“
Tadeáš Němec
„Celá akce byla velmi povedená, zkazil to pouze
opakovaný výpadek proudu. Sice jsem nestihla
projít výtvarné dílny a neúčinkovala jsem, ale to
mi vůbec nevadilo…“
Kačka Müllerová
„…nejvíce mě zaujala a až mě rozesmála holčička, která cvičila karate…“
Kristýna Stuchlíková
„…fascinovalo mě, co všechno se dalo vyrábět ve
výtvarné dílně…“
Jonatán Šercl
„Dílny a stánky v budově byly zacpané lidmi,
kteří si neustále něco kupovali. V jedné dílně si
můj bratr vyrobil ozdobnou kuličku a taštičku na
dárek…“
Ema Soukeníková
„…koupila jsem si nějaké občerstvení a dobré
bylo, že peníze, které jsem za to zaplatila, putovaly na pomoc dětem“.
Lucka Novotná
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří
jakýmkoli způsobem napomohli tomu, aby se
dlouho připravovaná akce povedla a v čase předvánočním umožnila na půdě školy příjemné
setkání rodičů, dětí, učitelů, vychovatelů a dalších černošických občanů, kteří svým potleskem
naše úsilí odměnili.
Za realizační tým Mgr. Ludmila Zhoufová

z města a okolí
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Advent v Mokropeské školce
V době adventu každý zdobí, peče, uklízí či staví papírový betlém. My jsme se letos rozhodli pro netradiční pojetí. Každé dítě si vylosovalo jednu postavu z betlému, kterou pak doma za pomoci svých blízkých vyrobilo z libovolného materiálu a podle své fantazie. Ze všech figurek jsme postavili ve školce betlém společný. Rovněž jsme vyráběli vánočné ozdoby, kterými jsme už tradičně nazdobili vánoční strom
na Masopustním náměstí a každý den k němu chodili zpívat koledy.
Vánočně jsme nazdobili nejen strom na náměstí, ale
i celou školku. Každá třída měla svůj stromek, který
si děti samy zdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Povídali jsme si také o vánočních zvycích a tradicích a některé jsme i vyzkoušeli. Krájeli jsme jablko,
házeli střevíc a pouštěli lodičky ze skořápek oříšků.
V době před příchodem Mikuláše jsme pro děti uspořádali Čertovský den. Všichni jsme se převlékli za
čerty a školka se změnila na peklo. Čertovsky jsme
řádili, učili se písničky a básničky o čertech a jedli jídla
z čertovské kuchyně.
Také jsme se jako každý rok vypravili do Nebe a Pekla.
Do pekla vede dlouhá podzemní chodba, kterou
osvětlují jen malinká světýlka. Trochu jsme se báli, ale
protože jsme všichni moc hodní a šikovní, čerti nás
všechny propustili zase na zem. V nebi jsme všichni
byli po zásluze odměněni a společně s Mikulášem
a svatým Petrem jsme si zazpívali vánoční koledy.
Další den přišel Mikuláš i k nám do školky. Přivedl
s sebou i čerta a anděla. Děti vyslechly, co má o nich
Mikuláš zapsáno v Knize hříchů, a protože to nebylo
nic hrozného, všichni si opět odnesli nadílku.
Před Vánoci jsme pro rodiče přichystali vánoční
besídku. Zahráli jsme představení O narození Ježíška.
Každé dítě hrálo postavu z tohoto příběhu. Dětem se
vše moc podařilo a také dostaly od Ježíška malé dárky.
Doufáme, že i vy jste si Vánoce vychutnali, a všem vám
přejeme mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2010.
Učitelky z Mokropeské školky

Společně vyrobený betlém ozdobil nejen školku, ale i výlohu samoobsluhy v Mokropsech.
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Mokropeské zelí ovládli borci z týmu Dobří holubi
Už jedenatřicátý ročník Mokropeského zelí probíhal v režii družstva Dobří holubi, které ve složení
Dalibor Dubový, Zděnek Švehla a Petr Janoušek
suverénně zvítězilo v týmové soutěži.
Tradičně vysokou odbornost potvrdila porota,
která s minimálními odchylkami určila pořadí
dvaceti vzorků kysaného zelí a poslala do Ligy
mistrů nového vítěze za rok 2009 Dalibora Dubového. Skokanem roku se stal Jiří Kavka, jenž jako
první v historii vyhrál Hlavní soutěž, Ligu mistrů
a svou sbírku letos doplnil „kachničkou“.

Vítěz Dalibor Dubový se svou paní

Petr Měšťák, vítěz Ligy mistrů

Bezchybnou organizaci předsedy Víti Jassika
a manažéra Vladimíra Kocourka, který s humorem sobě vlastním večerem provázel, dotvořili
bezvadní sousedé a sousedky v krásný večer.
Těšme se na další soutěž v roce 2010.
(vj, vk)
Vítěz soutěže jednotlivců – Dalibor Dubový
Vítězové soutěže družstev – Dobří holubi
Vítěz Ligy mistrů – Petr Měšťák
Vítěz z řad porotců – Borek Omáčka

Spíkr Vladimír Kocourek v akci

Dobří holubi ovládli soutěž družstev
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Zdobení vánočního stromu dětem zpestřil skutečný ohňostroj
První opravdová sněhová nadílka přišla až o dva
dny později, ale děti si na zahradě školky v Karlické užily prosincového zdobení krásného vánočního stromu i bez ní. Tradiční společná akce dětí,
rodičů a malých sokolů se opět vydařila.
Kluci a holčičky si přinesli pěkné a nápadité
ozdoby ze semínek, sušeného ovoce a ořechů,
které se v mrazivém počasí stanou pestrou stravou pro ptáčky a malá zvířátka. Za hudebního
doprovodu paní Květy Hurťákové jsme si pak
zpívali vánoční koledy, ochutnávali cukroví
a společně sdíleli předvánoční atmosféru. Vyvrcholením naší malé slavnosti byl barevný ohňostroj, který u vánočního stromu „vykouzlil“ pan
Rašek.
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Vedle zdobení vánočního stromku si naše děti
užily divadelního představení o tom, jak se zvířátka připravovala na Vánoce a opravdového
Mikuláše, čerta a pochopitelně i nadílky. Lvíčata
a Sluníčka pak vyrazila na výlet do Příbrami,
kde na ně v bývalém dole čekalo opravdové
Peklo. K pekelné bráně je dovedl vládce podzemí Permon a držel nad nimi ochrannou ruku
i ve chvíli, kdy na svém pekelném voze dorazil
Lucifer a jeho čerti. Děti jim musely zazpívat
nebo zarecitovat, aby je pustili ze svých spárů.
O moc příjemnější to bylo u nebeské brány, kde
se děti setkaly s Mikulášem, Sv. Petrem a anděly.
Stejně příjemný byl i návrat domů.
Učitelky MŠ Karlická
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Vánoční setkání v Domě s pečovatelskou službou

Krásný podvečer čekal na seniory, kteří v pondělí
21. prosince přijali pozvání a zavítali do společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou.
Tradiční vánoční setkání s místostarostkou
města Helenou Langšádlovou a členkami sociální komise jim zpestřilo Vánoční zpívání
(koledy v úpravě Vadima Petrova), které pod taktovkou Lukáše Prchala přednesl dětský pěvecký

sbor Choru Angelus. K dobré náladě přispěl
i klavírista pan Jan Hřivnáč, jenž rovněž zahrál,
ale i zazpíval několik krásných vánočních koled.
U příležitosti vánočního setkání poděkovali
svým pečovatelům, Aleně Miškové a Mirkovi
Strejčkovi, za celoroční péči, trpělivost a ochotu
za všechny obyvatele DPS paní Jiřina Pomahačová a pan Jiří Besser.
(sj)
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Z historie Dolních Mokropes – pokračování
V minulém čísle Informačního listu jsme si povídali o rolnickém spolku Přemysl pod Kazínem,
který před rokem 1848 založil pokrokový sedlák Karel Zdeborský. Další organizací, která se
nesmazatelně zapsala do historie Dolních Mokropes, byla Tělocvičná jednota Sokol.
Protože Dolní Mokropsy byly původně součástí
Horních Mokropes – dnes Všenor, byla jednota Sokol založena právě tam, a to 20. prosince
1892. Po roce l9l9 pak byla zřízena pobočka
v Dolních Mokropsech. Samostatná jednota
zde začala vyvíjet činnost l. l. l92l. V roce l93l

Rok 1926 – žákyně na VIII. všesokolském sletu na
Strahově

Rok 1932 – žáci na IX. všesokolském sletu
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vznikla samostatná tělovýchovná jednota také
na Vráži, která byla součástí Mokropes. Obě
jednoty měly velmi aktivní divadelní odbory.
V roce l930 získal Sokol Mokropsy koncesi na
provozování biografu.
Od založení dolnomokropeské jednoty, až do
zastavení činnosti za německé okupace, cvičily
všechny složky v sále restaurace U Pokorných.
Po 2. světové válce až do roku l950 se cvičilo
v tělocvičně místní školy.
V tomto roce byla na zahradě statku Dlouhých
zprovozněna sokolovna postavená dobrovolnou
prací členů jednoty. Sokolovna měla cvičební sál
s jevištěm, předsálí a předsíň. Užívali ji hasiči,
fotbalisté a ostatní spolky, pořádaly se zde plesy
i divadelní představení.
Po roce l948 byli pracovníci Sokola vytlačováni
ze svých funkcí komunisty, zájem občanů upadal a finanční situace byla neřešitelná. Nedokončená stavba sokolovny chátrala. Podle přípisu
ONV Praha ze 7. l0. l948 byli do vedení Sokola
dosazeni členové KSČ a z jednot byli vyloučeni
někteří členové. Byl to trest za chování Sokolů při
sletovém průvodu (naprosté ticho před hlavní
tribunou, na které seděl prezident Gottwald)
a o pohřbu prezidenta
Dr. Beneše. Všechny dřívější sportovní svazy
byly začleněny do České
obce sokolské. Mokropeská sokolovna včetně
hřiště „přešla“ do správy
národního
podniku
Fruta (zpracovatel ovoce
a zeleniny) a v roce l95l
byly jednoty Černošic
a Mokropes dle všeobecných směrnic změněny
na Závodní sokolskou jednotu Fruta Černošice.
V roce l963 předal Místní
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národní výbor Černošice celý
areál mokropeské sokolovny
národnímu podniku Geoindustria s tím, že činnost Sokola
bude smluvně zajištěna v prostorách tělocvičny. To však
nebylo dodrženo. Stavba nebyla
udržována a podnik požádal
o demoliční výměr, který byl
v roce l978 vydán a sokolovna
byla bez náhrady zbourána.
Situace nebyla vyřešena ani
po roce 1989. Tak smutný je
konec Sokola Dolní Mokropsy.
Podobný osud potkal i Tělocvičnou jednotu Sokol Vráž.
Milena Křížová

Rok 1938 – ženy se připravují na X. všesokolský slet
Rok 1948 – muži před šatnami strahovského stadiónu při XI. sletu

Rok 1948 – náčelnice sestra
Slepičková

Rok 1950 – staveniště sokolovny v Mokropsech
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Výstava Art Černošice 2009 se těšila velkému zájmu
Nezvykle čilý ruch již od dopoledních hodin vládl 4. prosince před restaurací Jedličkovy lázně. Zástupy umělců proudily dovnitř a zase ven. A sál restaurace se pomalu zaplňoval rozličnými díly zručných rukou tvůrců z blízkého i vzdálenějšího okolí. V kamnech zapraskal oheň, otevřenými okny
vstoupil čerstvý vzduch a do pěti hodin bylo vše na svém
místě. Jediný panel nezůstal prázdný, jediný stůl nevyužitý. Už zbývalo jen počkat na začátek vernisáže 10. ročníku
výstavy Art Černošice.
Krátce po šesté hodině se na pódium postavila veselá kapela
Ponožky pana Semtamťuka, přivítala návštěvníky i vystavovatele vřelým slovem a následně předvedla to nejlepší ze
svého repertoáru. Výstava oficiálně začala. Zavládlo všeobecné veselí a nevázaná konverzace, jako vždy bylo na co
koukat. Vedle již takřka tradičních účastníků se zjevily
i zcela nové a neokoukané tváře. Mimo jiné i Vladimír Jiránek. Dveře mezi sálem a restaurací se, jak se říká, netrhly
a definitivně zavřeny byly až ve velmi pozdních hodinách!
Výstava se po celý víkend těšila neutuchajícímu zájmu
široké veřejnosti včetně domácích mazlíčků, snad jen
Mikuláš nepřišel. Jak rychle vše začalo, tak záhy také vše
skončilo. V neděli v osm večer už bylo na sále prázdno,
v kamnech dohořívala poslední polínka a ve vzduchu
voněly Vánoce.
Na konec se sluší poděkovat těm, kteří si to zaslouží, tedy
všem vystavujícím, návštěvníkům a městu Černošice. Díky!
Filip
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V Sokole naděloval Mikuláš tradičně dvakrát

Do černošického Sokola přichází Mikuláš
v posledních letech nadvakrát. Ty nejmenší cvičence ze skupiny rodiče a děti navštívil v úterý 8.
prosince dopoledne při jejich pravidelném cvičení. Mezi starší děti pak zavítal v doprovodu
čerta a anděla o den později. Tělocvična byla

vždy plná cvičících dětí, které rády a většinou
bez ostychu předvedly co umějí. Mikuláš je za to
obdaroval dobrotami z koše plného vánočních
balíčků. Děti i přihlížející rodiče a prarodiče
ocenili radostnou atmosféru, kterou v Sokole
zažili.
Hana Fořtová

Mikuláš nezapomněl ani
na Tam Tam Mraveniště
Mikuláš nezapomněl se svou nadílkou ani na
naše nejmenší a přišel se podívat v doprovodu
anděla a čerta do Mateřského centra Tam Tam
Mraveniště. Děti mu společně s maminkami
zarecitovaly básničku, a protože se toho za celý
rok už spoustu naučily, měl pro ně Mikuláš připravenou sladkou odměnu. Přijďte si s námi také
společně pohrát, zazpívat a poznat nové kamarády. MC Mraveniště můžete se svým dítkem
od 2 do 5 let navštívit každý čtvrtek. Pátek patří
miminkům a batolátkům do dvou let v doprovodu rodičů. Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569. Moc se na vás těšíme.
Lenka, Kamila, Hanka, Dáša,
Simona, Radka, Hedvika
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Ty šunkové a s vajíčky od Ebenů
V Clubu Kino opět hlava na hlavě. Před poslední adventní nedělí vystoupili poprvé bratři Ebenové
v Černošicích se svým novým albem Chlebíčky, které vyšlo po šesti letech po úspěšném Já na tom dělám.
Těžko hledat, co v Ebenovské muzice chybí. O inteligentních textech není pochyb. Intelektuální nádech
proniká i do hudby, která se stává komorní. Potom ale Marek Eben otočí, a tak jak ho známe z mistrovství moderátorského, použije humor absurdní, určitě reprezentovaný v tomto případě písní Sloni. Přidá
útok na nadlidské rozměry v povaze v XL a vtipnou parodii používá jako jemné střelivo. I ve ztřeštěných písních, jako je Folklóreček, lze nalézt hloubku ledovce. Melancholií, lyrikou a vtipem obložené
Chlebíčky nadchly určitě nejenom zapřísáhlé ebenofily. A k tomu Pavel Skála, Jiří Veselý a jejich skvělé
muzikantské umění známé z jiných kapel!
		
Milena Kozáková

Club Kino zažije křest CD
černošické kapely
False Hope
Je tomu už víc než rok a půl, co v Černošicích
vznikla mladá kapela–kvarteto False Hope, které
jste již mohli vidět na Bigbeatovém dunění, na
Local festu a mnohokrát v Praze či okolí. Když
přijdete 30. ledna do Clubu Kino, kde budou
mladí muzikanti křtít svůj první studiový počin
za pomoci pražské mladé kapely Hi Mom, uslyšíte chytlavé melodie i vtipné texty. Vše začne
v 19.30. Všichni jste srdečně zváni.
Jirka Vošahlík
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Dopad změn DPH do konečné ceny vodného a stočného
Od 1. 1. 2010 se mění ze zákona obě sazby daně z přidané hodnoty (základní i snížená o 1 procento
nahoru). Protože se tato změna týká téměř všech občanů Černošic, uvádíme konkrétní čísla, přičemž
základní cena se nemění. Cena vodného (základní 31,92 Kč/m³) bude s novou DPH činit 35,11 Kč/m³,
cena stočného (základní 26,22 Kč/m³) s novou DPH bude činit 28,84 Kč/m³. Celková fakturovaná cena za
vodné a stočné včetně DPH bude po této změně daňové sazby činit 63,95 Kč/m³, čili o 0,58 Kč více za 1 m³
oproti dosavadnímu stavu. V „jarním kole fakturace“, tj. v březnu a v dubnu 2010, bude samozřejmě spotřeba za období do 31. 12. 2009 fakturována za dosavadní cenu, platnou od 1. 4. 2009.
Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru

Žádosti o granty pro práci s mládeží
je třeba odevzdat do 16. ledna
Školská komise vyhlásila a rada města potvrdila vyhlášení možnosti podání žádostí o grant pro rok 2010
pro práci s mládeží. Formuláře jsou k dispozici na internetu na www stránkách Města Černošice a v podatelně městského úřadu. Vyplněné formuláře je třeba odevzdat do 16. ledna do podatelny MěÚ nebo poslat
v uvedeném termínu poštou. Jednou z hlavních podmínek pro zařazení žádosti do grantového řízení je
včasné a řádné vyúčtování přidělené loňské dotace, které bylo třeba podat do konce roku 2009, na což byly
všechny organizace a spolky včas upozorněny. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových stránkách města. Případné další informace lze získat na telefonu 605 545 615
nebo e-mail : L.apeltauer@volny.cz.
Za školskou komisi Lumír Apeltauer

Větve přesahující do komunikací je třeba ořezat
Žádáme občany města, aby dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 35 odstranili případné přesahující větve do pozemních komunikací (tj. včetně chodníků). Přesahující větve mohou ohrožovat pozemní komunikace či rušit provoz na nich.
Za odbor dopravy Alena Šedivá

Zápis do prvních tříd ZŠ se uskuteční 25. ledna
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2010–2011 se bude konat 25. 1. 2010 od 14.00 do 18.00 v budově školy Pod
Školou 447. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a dokladovat trvalé bydliště v Černošicích či ve spádové oblasti školy (Vonoklasy ).
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Nové cvičení T–BOW v základní škole v Mokropsech
Téměř třicítka žen se 29. listopadu sešla v tělocvičně Sokola na ukázkové hodině, aby si na vlastní kůži
vyzkoušela cvičení na T–BOW. Je to nová cvičební aktivita, která vznikla ve Švýcarsku. T–BOW je na
první pohled obyčejná deska, ale je to vynikající cvičební pomůcka navržená podle zakřivení lidského těla.
Můžete na ní trénovat kardiovaskulární systém, rovnováhu, koordinaci, sílu i ohebnost, dá se použít i jako
rehabilitační pomůcka. Od ledna začne v tělocvičně základní školy v Mokropsech probíhat kurz cvičení
T – BOW.
Bližší informace Dana Pánková, tel. 736 264 680
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Smuteční oznámení
Dne 2. 12. 2009 zemřela po krátké těžké nemoci ve věku 76 let paní Mgr. Věra Moravcová,
CSc. Na její památku přikládám kytičku vzpomínek: Paní Věra žila v harmonickém manželství. S manželem měli společné zájmy a všech akcí se zúčastňovali společně. Žili bohatým kulturním životem – koncerty, divadla, výlety, zájezdy. V žádné akci spolu s manželem nechyběli, pokud jim to zdravotní stav dovoloval. Vždy s sebou brala foťáček. Měla
smysl pro detaily a pěknými fotkami plnila alba. Občas jsme je znovu prohlíželi. Fotky
nám též rozdávala na památku. Paní Věra milovala svoji zahradu, kde s manželem trávili
hodně času. Milovala svoji velkou rodinu, se kterou slavila svátky i jubilea. Prožívala s napětím zkoušky svých
vnuků na studiích. Byla rovněž výborná kuchařka a hostitelka.
Slavila též společně s ostatními přáteli. Na toto posezení budeme rádi vzpomínat. Vše co konala, konala
s plným nasazením jí vlastním. Byla rovná a přímá, uměla vyprávět i naslouchat druhému. S úsměvem jsme
se vítali i rozcházeli. Věrka byla vzácný člověk. Posledního výletu s místním Červeným křížem se s manželem
zúčastnili koncem srpna. Potom onemocněla a po zbytek života zůstala již v nemocnici, spolu se svým manželem, který jí zůstal věrně po boku až do konce. Zemřela tiše ve spánku.
Milá Věrko, odešla jsi, ale v našich myslích a srdcích zůstáváš. Čest Tvé památce.
Za všechny přátele a ZO Svazu důchodců Černošice Jiřina Pomahačová, předsedkyně

Pozvánka na lednové přednášky školní psycholožky
Občanské sdružení Lumen připravilo na leden další ze série přednášek Mgr. Jany Doksanské na témata
týkající se rozvoje a výchovy dětí. První přednáška se uskuteční v úterý 12. ledna od 17.00 v budově
Lumku v Dobřichovicích. Jejím obsahem je téma Když zlobí mé dítě, je problémové?. Druhá přednáška
je naplánována na 26. ledna rovněž od 17.00 na stejném místě. Jejím tématem je Dětská relaxace. Vstup
zdarma. www.ilumen.cz.
(lm)
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Romantismu ve výtvarném umění a hudbě
Výtvarný a hudební obor Základní umělecké školy vás srdečně zvou na seminář o uměleckém slohu
romantismu ve výtvarném umění a hudbě, který se bude konat 25. ledna od 16.00 do 17.30 v koncertním
sále ZUŠ. Provázet seminářem o výtvarném umění budou paní učitelka Hana Bláhová a Michaela Šlesingerová, o hudbě pak Jana Vavřínková za pomoci žáků 5. ročníku hudební nauky ZUŠ. Seminář o romantismu je celkově rozdělen na tři setkání. Lednové se bude týkat světového romantismu, další, které se uskuteční v únoru nebo březnu, bude pojednávat o romantismu v Čechách. Celý seminář bude zakončen výletem za pražskými architektonickými památkami. Přijďte, těšíme se na vás.
MgA. Jana Vavřínková

Hrajeme si pohádky v podání divadla Hračka
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 31. ledna od 16.00 do Clubu Kino na pohádky v podání divadla
Hračka. Pořad s názvem Hrajeme si pohádky je sestaven z oblíbených pohádek Karla Jaromíra Erbena.
Krásné barevné loutky výtvarníka Oldřicha Rédy umocní divadelní zážitek. Děti budou moci sledovat příběh lakomého kohoutka, zasmát se oklamané ježibabě a obdivovat vtip českého Honzy. V pohádkách se
objeví i hloupý čert a rázná Káča. Poslední pohádkou bude pohádka Hrnečku vař. Pořad je vhodný pro
děti od 3 do 12 let. Vstupné činí 70 Kč.
(pb)
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Radek Novák hraje v hostinci U Mlynáře
Odbor kultury a hostinec U Mlynáře vás srdečně zvou v sobotu 16. 1. od 20.00 na hudebně-zábavný večer.
K tanci a poslechu bude hrát multiinstrumentalista Radek Novák. Na své si přijde každý, neboť Radek hraje
i písničky na přání a v jeho repertoáru najdete takřka vše od lidovek přes Rock, Rock‘n‘roll až po moderní
muziku. Více na http://www.one-man-band.cz/. Vstup zdarma.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Výtvarná soutěž v městské knihovně na téma Přišla zima
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma „Přišla zima, přišel mráz“. Obrázky
se zimní tématikou označené jménem, adresou a věkem přineste do 31. ledna k nám do knihovny. Všechny
výtvory našich malých malířů vystavíme a tři vítězné odměníme hezkou knížkou. Irena Šilhánková, knihovnice

Legendární skupina ABBA v Černošicích!
Srdečně zveme všechny příznivce švédské legendární skupiny 70. let. Přijďte si 13. 2. od 20.00 poslechnout
dvouhodinovou show desetičlenného profesionálního souboru ABBA world revival. Vlastní produkce je
profesionální živou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. Celé představení je skvělé hudební LIVE SHOW. Sál restaurace Jedličkovy
lázně, Ukrajinská 513, Černošice–Mokropsy, tel.: 724 136 062, 602 396 306.
(mb)

Kulturní akce v mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice

3. ledna (zámek, 16.00)–Koncert souboru Ludus musicus a jeho hostů „Putování za hvězdou… za světlem
dobrých skutků“ zahájí Desátou Tříkrálovou sbírku. Vstupné dobrovolné.
17. ledna (aula ZŠ, 15.00)–Divadlo Kapsa přijede s pohádkou Nešťastný Šafářův dvoreček.

Řevnice

Modrý Domeček, náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice
9. 1. – 8. 3. (galerie)–2. ročník prodejní výstavy „V zúženém prostoru“, na které můžete shlédnout i zakoupit
obrazy významných výtvarníků z uplynulých salónů, věnovaných umělci do dražby pro Konto Bariéry. Výtěžek
z prodeje podpoří handicapované studenty prostřednictvím Stipendia Bariéry. Více na www.kontobariery.cz.
27. 1. (19.00)–beseda s předním českým astrologem panem Vítem Kuntošem, vstupné 60 Kč.
Je křesťanství nudné a zbytečné?
Otázka v titulku je zároveň název prvního tématu kurzu Alfa, který pořádá Římskokatolická farnost Řevnice.
Jde o jedenáctitýdenní bezplatný cyklus setkání s promluvami a prostorem pro debatu nad základy křesťanství. Není to žádné teologické vyučování, nýbrž neformální setkávání s možností diskuse v malých skupinkách. A proč ALFA? A absolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství; L limonáda a jiné občerstvení (společné jídlo dává lidem příležitost se spřátelit); F fůra legrace (základy křesťanské víry lze poznávat
uvolněně a s humorem); A atmosféra přátelství, každý se může zeptat na co chce a projevit svůj názor.
Kurz v řevnické farnosti bude probíhat od 9. 2. do 20. 4. každé úterý od 9.30 do 12.00. Je také možné přihlásit se
pouze na úvodní dopoledne. Kontaktní osoba: Jitka Folejtarová, mobil: 774 625 502, pevná linka: 257 711 388.
Místo konání kurzu: fara Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20; zahájení kurzu: 9. 2. 2010 v 9.30. Přihlášky
posílejte buď e-mailem na adresu: alfa.revnice@seznam.cz; poštou na adresu: Jitka Folejtarová, U Kotle 6, 252
29 Lety, nebo telefonicky na výše uvedených číslech. Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení (e-mailovou
adresu nebo telefon).
Na setkání s vámi se těší tým spolupracovníků kurzu Alfa.
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