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Ja zlepšit dostupnost služeb úřadu
Informace o místních poplatcích
 zápisu přišlo devadesát pět dětí
Dí hasičům za pomoc spoluobčanům
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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

K fotu na titulní straně:

Za zpěvu koled vyrazil pestrý Tříkrálový průvod 6. ledna z Masopustního
náměstí, navštívil domácnosti ve
starých Mokropsech a kolem školy
a hřbitova došel až do Domu s pečovatelskou službou na Vráži. Všude
byl vítán s otevřenou náručí a také
příspěvky do Tříkrálové sbírky byly
velice štědré. Jako poděkování byly
vchody domů ozdobeny klasickým nápisem K+M+B 2008, přáním šťastného vstupu do nového roku. Více uvnitř
listu.
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Výstavbu městského bulváru brzdí majetkové vztahy k pozemkům
V loňském roce bylo v Černošicích asfaltovým finálním povrchem zrekonstruováno
čtrnáct ulic. Jak už bylo řečeno, chce město v nastoleném tempu obnovy vozovek pokračovat. Vedle standardních rekonstrukcí komunikací však připravuje i výrazný urbanistický prvek, který občané zatím nezají. Vzniká studie prvního městského bulváru.
Bulvár, ve který se změní dosud zanedbávaná ulice Střední, propojí oblast Mokropsů
s oblastí Horky. Projekt počítá s tím, že ulice
bude realizována v nadstandardním provedení se zámkovou dlažbou, s inlajnovou asfaltovou dráhou, se zálivy, s méně obvyklým
mobiliářem, lavičkami, kvalitním veřejným
osvětlením, vodními prvky, zelení apod. Takto
vybavená ulice nebude volně průjezdná, pro
dopravu bude využita především souběžná
ulice Dr. Janského.
Město prosí o pomoc
Aby tento unikátní projekt, jenž vytvoří
pocit skutečného a dosud chybějícího městského centra, mohl být realizován, musí
město získat dotaci, neboť samo ze svých
finančních prostředků jej realizovat nemůže.
Protože však při získávání dotací je jednou
ze základních podmínek vlastnění pozemků pod realizovanými komunikacemi, musí
odbor investic získat veškeré pozemky pod
ulicí Střední do majetku města. Což ale není
úkol vůbec jednoduchý, neboť část pozemků
je v tuto chvíli ve vlastnictví jednotlivých ob-

čanů, další část je zatížena neřešenou situací
přerušených dědických řízení apod.
Odbor investic proto prosí o pomoc především ty občany, jimž vadí, v jak zoufalém
technickém stavu se už léta ulice Střední
nachází a těší se, až se změní v opravdový
městský bulvár se vším, co k němu patří. Prosí
je, aby navázali kontakt s pracovníky odboru
– Ing. Skalickým či paní Švehlovou –, kteří
jim poskytnou všechny potřebné informace
o formě jejich možné pomoci a také podklady, jež jim v tom pomohou, např. mapku
s pozemkovými zákresy.
Jde především o to, že v rámci řešení zvláště komplikovaných míst město již vícekrát
oslovilo každého z konkrétních vlastníků a ti
se prostě neozvali. A protože město nemůže
každého jednotlivě neustále vyhledávat, prosí
například jejich sousedy, kteří se s nimi znají,
mohou na ně mít spojení, vědí, kde se nyní
nacházejí, aby jim vysvětlili, jak důležité je
v rámci realizace ulice Střední komunikovat
s pracovníky investičního odboru, kteří mají
celou problematiku na starosti.
Město je připraveno hradit náklady na
dokončení dědických řízení, náklady na pořízení geometrických plánů pro převod pozemků atd. Nebude však, a ani nemůže, hradit
pozemky samotné. Očekává naopak, že lidé,
kteří léta čekají, až se Střední stane opravdovou ulicí a přestane být oraništěm, nebudou
chtít s pozemky spekulovat.
Centrum napříč Černošicemi

Ulice Střední v dnešních dnech
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Vraťme se však k budoucímu širokému
městskému centru, jehož součástí se Střední
ulice stane. Toto centrum bude začínat u budovy nového městského úřadu v Karlštejnské
ulici, pokračovat bude částí ulice Riegrova
a uvažovaným podchodem pod Vrážskou,

z radnice
kudy naváže na Střední a poté na plánované
náměstíčko a park na území pod základní
školou. Dále bude pokračovat ulicí Zdeňka
Škvora a podchodem, kterým se lidé dostanou
na plánovanou a již velice brzy realizovanou
klidovou zónu před mokropeskou železniční
zastávkou, kde vznikne klidová zóna, parčík,
hřiště, park and drive a občanská vybavenost.

ho centra souvisí s rozsahem tak velké akce.
Město chce využít plánovaného dotačního
období 2007–2013 a v této době toto centrum
realizovat. Samozřejmě po etapách.

Základní umělecká škola

Žádost o dotaci na první etapu by město
chtělo podat na podzim 2008 a realizovat ji
v roce 2009. Náměstí pod školou a okolí nového úřadu je pak projekt spíše pro rok 2010.

Sama ulice Střední je velice dlouhá. Aby si
ji po rekonstrukci vyšly užít například i maminky s kočárky, aby měly chuť si sem vyjít
na procházku, je v místě, kde se nachází Základní umělecká škola, počítáno s rozšířením
ulice do malého náměstíčka, jehož součástí
bude občanská vybavenost. V budoucnosti by
se toto náměstíčko mělo stát střechou uvažovaného tanečního sálu pro uměleckou školu,
kudy povede bezbariérový přístup do budovy
samotné školy.
Uvažovaný časový horizont
Časový horizont výstavby nového městské-

První bude realizováno předpolí mokropeské železniční zastávky a v návaznosti na
něj Střední ulice. Poté přijde na řadu náměstí
pod školou a nový městský úřad.

Protože ulice Střední ve své první polovině, tedy od Vrážské, má vztahy k pozemkům
vyřešeny, zvažuje město etapizaci projektu.
Proto realizace první části Střední by mohla
začít už v roce 2008. Druhá část bude realizována až po vyřešení vlastnictví k pozemkům,
a to v roce 2009. Střední by tak měla dostat
podobu městského bulváru během tohoto
a příštího roku.
Ing. Skalický, vedoucí odboru investic a správy majetku

Takto by podle architektů mohla ulice Střední vypadat po plánované rekonstrukci
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Informace o úředních hodinách pracovišť Městského úřadu Černošice
Pracoviště Černošice
V lednu letošního roku došlo k některým podstatným změnám v rozmístění jednotlivých činností na pracovištích městského úřadu. Největší změnou pro občany je ode
dne 21. 1. 2008 přestěhování oddělení sociálních věcí na pracoviště městského úřadu
v Karlštejnské ulici 259. Současně se na tuto adresu stěhuje odbor kultury z právě bouraného MěKS.
Kromě uvedených zde sídlí již od loňského roku tajemník městského úřadu, právnička
města a pracovnice odboru životního prostředí a odboru dopravy vykonávající činnosti
v místní správě.
Hodiny pro veřejnost jsou shodné pro všechna pracoviště úřadu v Černošicích, a to:
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.00–17.00
Úřední hodiny úřadu:
Úřední hodiny vybraných pracovišť (matrika, ověřování listin a podpisů, vydávání
výpisů z katastru nemovitostí, příjem inzerce do IL, prodej pytlů na bioodpad):
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek a pátek
8.00–11.30
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
Úřední hodiny podatelny:
úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00
pátek
8.00–11.30
sobota
8.00–10.00
Úřední hodiny pokladny:
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek a pátek
8.00–11.30

Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19
Na pracovišti Městského úřadu Černošice v Praze 2, Podskalská 19, vykonávajícím
činnosti úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních agend (evidenci vozidel, řidičských oprávnění) a správních činností na úseku evidence obyvatel
a ověřování (vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů), jsou úřední hodiny
pro veřejnost pět dní v týdnu:
Úřední hodiny vybraných pracovišť úřadu (doprava, správní činnosti)
pondělí a středa
8.00–17.00
Podskalská 19, Praha 2:
úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00
Úřední hodiny ostatních pracovišť úřadu Podskalská 19, Praha 2:
pondělí a středa
8.00–17.00

Telefony spojovatelky jednotlivých pracovišť:
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská.
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2.
Aktuální informace o úředních hodinách jednotlivých pracovišť a kompletní telefonní
seznam naleznete na webových stránkách města www.mestocernosice.cz.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty – jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
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Městský úřad Černošice – telefonní spojení

přímá linka

linka s provolbou 251 081 5xx

jméno

číslo
kanceláře

starosta

724 082 503

37

Rádl

18

1. místostarostka

251 640 328

24

Langšádlová

13

2. místostarosta

37

PhDr. Jirout

18

tajemník úřadu

23

Ing. Dvořák

Karlštejnská

17

Ing. Ullrichová

17

30

Kolářová

15

21, 33

Jiránková, Kotounová

3

odbor kancelář starosty

vedoucí odboru

odbor kancelář starosty

asistentka

odbor kancelář starosty

podatelna, informace, spojovatelka

251 640 509

odbor kancelář starosty

PAM

17

Kačírková

17

odbor kancelář starosty

právnička města

32

JUDr. Lochovská

Karlštejnská

odbor správní

matrika, ověřování, občanské průkazy

26

Trlidová

2

29

Kutinová, Haspeklová

Karlštejnská

12

Ing. Skalický

10

13, 31

Forst, Mgr. Poulová, Procházka,
Ing. Havránek, Ing. Laštůvka

10

Odbor soc. věcí a zdravotnictví sociální dávky, sociální pomoc
Odb. investic a správy majetku vedoucí odboru

251 642 328

Odb. investic a správy majetku investice, správa byt fondu
Odb. investic a správy majetku pozemky, smlouvy, katastr nemovitostí

251 641 329

25

Švehlová, Urbanová, Mazánková

6

Odbor životního prostředí

životní prostředí

251 643 548

22

Slabihoudková, Koušová

Karlštejnská

Odbor dopravy

doprava, místní komunikace

22

Martinová

Karlštejnská

odbor finanční

vedoucí odboru

10

Ing. Tilsch

14

odbor finanční

poplatky (odpad, psi, hrací automaty,
ubytování), fakturace

18

Jahelková, Vobořilová,
Gerstendörfer

5

odbor finanční

fakturace vodné, stočné, smlouvy voda

36

Nekolná

14

odbor finanční

rozpočet, hlavní účetní

34

Ing. Dufková, Franková

3

odbor finanční

pokladna, fakturace

14

Lohrová, Kravčíková

7

odbor stavební úřad

vedoucí odboru

15

Ing. Voldřich

21

odbor stavební úřad

stavební řízení – Černošice, Vonoklasy

35

Ing. Podholová, Jiránek

29

odbor stavební úřad

stavební řízení – Černošice

28

Krajíčková

25

odbor stavební úřad

stavební řízení – Ořech, Chýnice, Zbuzany

28

Šubrtová, Březinová

25

odbor stavební úřad

stavební řízení – Kosoř, Choteč,
Roblín, Třebotov

16

Rosičová, Hulíková

31

odbor stavební úřad

územní řízení

11

Ing. Ušiaková, Ing. Pánková,
Janovská

19

odbor kultury

vedoucí odboru, Informační list, inzerce

251 641 116

odbor technické služby

vedoucí odboru, údržba města,
likvidace odpadu, údržba VaK

251 641 183

251 643 326

Mgr. Blaženín, Ing. Janovský Karlštejnská
Horák, Petelíková

TS
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Oznámení oddělení sociálních věcí Městského úřadu Černošice
V návaznosti na účinnost zákona č. 261/
2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází k 1. lednu 2008 ke zrušení dávky sociální
péče – příspěvek na zvýšené životní náklady
související s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek
– poskytované dle § 42 vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb.
Tato dávka byla naposledy vyplacena za
měsíc prosinec 2007.
Příspěvek na provoz motorového vozidla
podle § 36 odst. 1 písm. a,b) vyhl. č. 182/
1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se

v roce 2008 vyplácí beze změny. Žádosti
vyřizuje Městský úřad Černošice, odd. sociální pomoci, Podskalská 19, Praha 2.
Formuláře pro tento příspěvek je možné
vyzvednout v kanceláři oddělení sociálních
věcí v Černošicích.
Dále oznamujeme občanům, že kancelář
oddělení sociálních věcí MěÚ Černošice je
přestěhována na adresu Karlštějnská 259,
Černošice (rohový dům se zahradou na
začátku Riegrovy ulice proti lékárně). Kancelář se nachází v přízemí budovy přímo
proti hlavnímu vchodu.

Podle průzkumu jsou klienti s úrovní služeb farní charity spokojeni
Pracovnice oddělení sociálních věcí
provedly informativní průzkum zaměřený na spokojenost černošických občanů
s pečovatelskou službou zajišťovanou Farní
charitou Neratovice. Pečovatelská služba je
terénní služba, která se poskytuje osobám,
jež mají sníženou soběstačnost kvůli věku,
chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení. Pečovatelská služba zajišťuje
tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
- pomoc při vlastní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Jednotlivé úkony pečovatelské služby
jsou zpoplatněny, např. za zajištění oběda
klient zaplatí 60 Kč (45 Kč oběd + 15 Kč
dovoz), nákupy, pochůzky, úklid, hygiena,
doprovod k lékaři jsou účtovány 85 Kč/
hod.

10

Farní charita provozuje od roku 2005
v budově DPS denní stacionář pro klienty,
kteří nemohou být z nejrůznějších důvodů
sami doma; tato služba je hrazena klientem.
Stacionář využívají i občané okolních obcí,
dle informací i podkladů průměrně pět
klientů denně.
Farní charita předává každý měsíc přehled o poskytnutých službách se jmenovitým seznamem klientů. Počet klientů
v měsíci se pohybuje mezi 28 a 31. Při
zpracování tohoto materiálu jsme vycházely z údajů za měsíce listopad a prosinec
2007. Jednotliví klienti ze seznamu byli
kontaktováni telefonicky a odpovídali na
několik jednoduchých dotazů. Většina klientů odebírá obědy (26), úklid (3), nákupy
(4), pochůzky (4), hygiena (4), doprovod
(1), doprava (3).
Z odpovědí klientů vyplývá, že jsou spokojeni s poskytovanými službami i s přístupem pracovnic farní charity. Změny
ani rozšíření jednotlivých služeb nikdo
nenavrhl.

Stránku připravila Simona Kutinová,
oddělení sociálních věcí

z radnice

Zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu
pro občany Černošic

$

ledna letošního roku můžete v uvedené době také využít služby podatelny a podat
jakékoli podání.
Ke zjištění Vašich potřeb
jsem připravila malý dotazník. Prosím Vás o jeho vyplnění a odevzdání do schránek, které budou umístěny
na úřadě v Riegrově ulici
1209 a v prodejnách U Vávrů na Vráži a Potraviny
Mokropsy, Dr. Janského.
Na základě rozhodnutí vedení města
připravuji projekt zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu pro naše občany, tedy Vás, a to zatím na pracovišti
v Černošicích. K tomuto rozhodnutí
vedly jednak první poznatky vzešlé
z přípravy strategie městského úřadu
a také v poslední době sílící požadavky
občanů na rozšíření úředních hodin.
Protože se jedná o projekt zlepšení
služeb pro Vás, občany,
stojíme o váš názor, jaký rozsah služeb byste
sami přivítali.
Od dubna loňského
roku již k částečnému
rozšíření dostupnosti
služeb úřadu došlo, a to
zavedením služby na
výdej zásilek doručovaných prostřednictvím
kurýra každou sobotu
od 8.00 do 10.00. Od

Schránky zde budou od úterý 5. února
do 15. února.
Dotazník si také můžete stáhnout na
našich webových stránkách, vyplnit
a poslat ho elektronicky na adresu:
podatelna@mestocernosice.cz, případně přímo na moji adresu:
jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Děkuji.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty
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Projekt Zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu
pro občany na pracovišti Černošice

DOTAZNÍK
Pro zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu upřednostňuji:
■ rozšíření úředních hodin 1 den v týdnu (pondělí nebo středa)
■ 1× měsíčně
■
do 18 hodin
■ 2× měsíčně
■
do 19 hodin
■ jiný návrh: ________________________
■
do 20 hodin
■
jiný návrh: __________________
■ zavedení sobotního provozu
■ 1× měsíčně
■ 2× měsíčně

■
■
■

8:00–10:00
8:00–11:00
jiný návrh: _________________

■ možnost individuální dohody s úředníkem na jednání mimo úřední hodiny v rámci
stávající pracovní doby (již existuje)
■ současná úprava vyhovuje
■ jiný návrh: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

■ podatelna, vyzvedávání písemností doručovaných kurýrem
■ ověřování listin a podpisů
■ evidence obyvatel (občanské průkazy)
■ pokladna
■ místní poplatky (psi, odpad)
■ smlouvy a fakturace vodného a stočného
■ výpis z katastru nemovitostí
■ investice a konzultace k vyjádření města
■ stavební a územní řízení
■ životní prostředí
■ doprava (místní komunikace)
■ sociální věci
■ jiné: __________________________________________________________________
Vyplněné dotazníky vhoďte prosím do schránek, které budou umístěny na úřadě v ulici
Riegrova 1209 a v prodejnách U Vávrů na Vráži a Potraviny Mokropsy, Dr. Janského.
Schránky zde budou od úterý 5. února do 15. února.
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V rámci zlepšené dostupnosti bych využila / využil služeb:

z radnice

Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky

Finanční úřad Praha-západ informuje
daňové poplatníky, kteří budou za rok
2007 podávat daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, že v rámci sluDatum návštěvy/konzultace

žeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci úřadu přítomni v následujících
dnech na Městském úřadu Černošicích,
Riegrova 1209:
25. 3. 2008

27. 3. 2008

Stanovené hodiny
11.00–16.00
12.00–18.00
Pracovníci finančního úřadu ve výše poplatníci platně podat daňové přiznání,
uvedených dnech a úředních hodinách mohou získat pomoc při vyplnění daňovéposkytnou konzultace daňovým subjek- ho přiznání do formulářů a mohou rovněž
tům ohledně daňové problematiky. V rám- obdržet složenku pro zaplacení daně.
ci těchto úředních hodin mohou daňoví
Finanční úřad Praha-západ

Vyhlášení výběrového řízení na volné místo úředníka-referenta

Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, vyhlašuji výběrové
řízení na volné pracovní místo úředníka
– referenta pro zajišťování živnostenských
agend odboru živnostenský úřad Městského úřadu Černošice.

Druh práce a místo výkonu práce: Úředník pro správní agendy realizované podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a dalších souvisejících právních
předpisů; pracoviště Praha, praktický
výkon práce ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Černošice.
Předpoklady: Fyzická osoba, která je
státním občanem České republiky, popř.
fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý
pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady
pro výkon správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem.
Jiné požadavky: Středoškolské vzdělání

s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání
nebo vysokoškolské vzdělání; praxe ve
státní správě nebo samosprávě – zkušenosti s vedením řízení podle zák. č. 500/
2004 Sb., správní řád; schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem státní správy; uživatelská
znalost práce na PC, nástup 1. 4. 2008.
Výčet dokladů k přihlášce: Životopis,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem
(v případě nevydání čestné prohlášení);
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platová třída: 9
Lhůta pro podání přihlášky: do 12.00
hod. dne 3. 3. 2008.
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha,
Podskalská 19, 128 25 Praha 2, k rukám
tajemníka městského úřadu.
Ing. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice
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Co je dobré vědět na začátku roku 2008 o místních poplatcích
Jaké místní poplatky a na základě čeho
je město Černošice vybírá?
V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění
a obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích, město Černošice vybírá:
- poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2003 doplněna vyhláškou 3/2006),
- poplatek za rekreační pobyt (vyhláška č. 4/
2003 doplněna vyhláškou 4/2006),
- poplatek z ubytovací kapacity (vyhláška č.
7/2003),
- poplatek za užívání veřejného prostranství
(vyhláška č. 5/2003 doplněna vyhláškou
5/2006),
- poplatek za odstraňování komunálního odpadu (vyhláška č. 6/2006),
- poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj (vyhl. č. 30/1998 doplněna vyhl.
2/2006).
Všechny vyhlášky shodně stanovují plátce,
podmínky, výjimky, lhůty splatnosti a hlavně
sazby jednotlivých poplatků.
Sazba poplatku za psa: Poplatek se platí ze
psů starších 3 měsíců a činí 360 Kč ročně
v základní sazbě. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, a požádá si o úlevu, je sazba 120 Kč ročně. Splatnost poplatku
je do 31. 5. t. r.
Sazba poplatku za odstraňování komunálního odpadu: Pro fyzickou osobu, která má
v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek
492 Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu, která
má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, činí
poplatek 492 Kč/objekt/rok. Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3. t. r., splatnost 2. části
pak do 30. 9. t. r. Lze požádat správce poplatku (MěÚ Černošice) o úpravu platby
na 1× ročně. V tomto případě je splatnost
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poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Registrovaným plátcům místního poplatku
za psa a komunální odpad budou složenky
k úhradě zasílány poštou s dostatečným
předstihem před datem splatnosti.
Sazba poplatku za rekreační pobyt: Činí
15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, nebo
paušální částka 4 500 Kč za osobu a rok,
kterou stanoví správce poplatku na žádost
poplatníka.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity: Činí
4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce
poplatku může po dohodě s poplatníkem
stanovit placení poplatku roční paušální
sazbou.
Ubytovatel, který vybírá poplatek za
rekreační pobyt, provede odvod poplatku
podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně,
nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí, u poplatku z ubytovací kapacity
provede odvod poplatku podle počtu ubytovaných osob nejpozději do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí.
Sazba poplatku za použití veřejného prostranství: Za použití veřejného prostranství
k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru
skládek zboží a vystaveného zboží:
- za dlouhodobé umístění (déle než 30 dnů)
5 Kč za 1 m² a den (v případě dlouhodobého umístění se vyžaduje písemné povolení
MěÚ),
- za krátkodobé užívání (kratší než 30 dnů)
na místě k tomu účelu určeném 10 Kč za
1 m² a den,
- za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
1 100 Kč ročně za 1 m² velikosti poutače,
- za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení všeho druhu 30 Kč
měsíčně za 1 m² (poplatek může být sta-

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

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

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

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

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

Některé výrobky, které již ztratily svou funkčnost, podléhají takzvanému zpětnému
odběru. Jde například o minerální oleje, baterie a akumulátory, galvanické články, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení. Prodejci nových výrobků jsou povinni informovat zákazníka o místě, kde může použitý výrobek odevzdat.

Použité výrobky bude možné předávat
i v některých prodejnách a marketech.
Jedná se o veškeré použité výrobky,
k jejichž funkčnosti musel být použit
elektrický zdroj:
Velké domácí spotřebiče (chladničky,
mrazničky, pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby a elektrická topidla).
Malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí
stroje, žehličky, fritovací hrnce, mlýnky,
kávovary, elektrické konvice, vysoušeče
a zastřihávače vlasů, hodinky, budíky
apod.).
Telekomunikační zařízení (telefony,
mobily, tiskárny, elektrické psací stroje).
Spotřebitelská zařízení (radia, televizory, videorekordéry, hudební nástroje,
kamery.
Elektrické nástroje (vrtačky, pájky, pily,
frézy, sekačky).
Hračky a vybavení pro sport (elektrické
vláčky, autíčka, ruční ovladače videoher,
sportovní vybavení s el. součástkami).

Při koupi těchto druhů elektrovýrobků
je započítáván recyklační poplatek, který
je určen na financování sběru a recyklace
tzv. historického elektroodpadu. Příspěvek
platí všichni spotřebitelé jako součást ceny při nákupu nového elektrozařízení
přímo u prodejce.
Proto každý, komu vznikne takovýto
„odpad“ (nefunkční elektrovýrobek), by
jej měl předat do systému sběru na místo
určené pro zpětný odběr výrobků.
Při předání tento „odpad“ (nefunkční
elektrovýrobek) musí být kompletní,
pokud je jakkoli rozebraný, nemůže být
zařazen do zpětného odběru výrobků
a musí se odstraňovat jako odpad, tzn.
nemůže být využit recyklační poplatek
a za odstranění zaplatí obec, tedy my
všichni z poplatku za komunální odpad.
Do sběrné nádoby na směsný komunální odpad výrobky podléhající zpětnému
odběru nepatří.
Renáta Petelíková, odbor technické služby

Zimní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad

Od 1. listopadu 2007 až do 31. března
Frekvence svozu bioodpadu
2008 je stanovena otevírací doba sběrnév zimním období
ho místa, kam lze odkládat nebezpečný
Svoz bioodpadu prováděný firmou
odpad a bioodpad, takto:
Rumpold bude v měsících únoru a břez7.00 – 17.00
pondělí a středa
nu probíhat jednou za 14 dní, a to v úterý
12. 2., 26. 2., 11. 3. a 25. 3. Od 1. dubna
14.00 – 16.00
sobota
pak bude probíhat každý týden až do 1.
Sběrné místo se nachází v areálu odprosince 2008.
boru technické služby, Topolská 660,
V den svozu by měly být nádoby a pytČernošice-Mokropsy. Bližší informace na
le
připraveny již od páté hodiny ranní.
tel.: 251 641 183.
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Z činnosti Technických služeb města Černošice

V minulých dnech začali pracovníci odboru technické služby odstraňovat výmlatky na omlazených
lípách v lipové aleji na ulici Dr. Janského tak, aby zůstaly jen upravené koruny stromů. V současném
období vegetačního klidu budou dále prořezávat stromy, které na území města zasahují do vedení
městského rozhlasu

Akce Kontejnery jaro 2008 začíná v chatových osadách

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

1. 3. 9.00 – 14.00

Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
8. 3. 9.00 – 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
15. 3. 9.00 – 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

22. 3.

9.00 – 14.00

Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (V Kosině)
29. 3. 9.00 – 14.00
Mokropeská (roh Na Višňovce)
Vráž (u samoobsluhy)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková).
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný
odpad (zdarma do areálu technických služeb),
barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do
TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží
každé úterý v biopytlích, které lze zakoupit na
městském úřadu či v technických službách).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy
kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
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Kamery monitorují dění na železniční zastávce Mokropsy

V říjnovém vydání Informačního listu jsme vás, vážení čtenáři, informovali o plánovaném rozšíření kamerového systému v našem městě. Zároveň jsme vás požádali
o názory a připomínky k potřebnosti kamer a jejich rozmístění.
Na základě vašich dopisů a jejich vyhodnocení byla do seznamu míst, kam by
měl být kamerový dohlížecí systém města
rozšířen, přednostně začleněna železniční
zastávka Mokropsy. Další místa zůstávají
zatím beze změn.
Hlídka už vandaly nezastihla – poněkud
hlučnější byl konec kulturní akce, která se
22. prosince konala v Clubu Kino. Na chování mladíků, kteří odtud vyrazili směrem
k železniční zastávce Černošice, si stěžovalo hned několik občanů. Po průchodu
rozveselené skupiny Karlštejnskou zůstaly
vysypané odpadkové koše. Hlídce, jež na
místo dorazila několik minut po oznámení,
se však už aktéry mající tento nepořádek na
svědomí, zjistit nepodařilo.
Násilníci stačili utéci – Dne 25. prosince
v 5.08 přijala městská policie oznámení, že
v ulici Dr. Janského došlo k fyzickému napadení. Hlídka strážníků, která se na místo
dostavila, zjistila, že šlo o napadení dvou asi
třicetiletých mužů třemi asi dvacetiletými
mladíky. Po bezdůvodném útoku mladíci
z inkriminovaného místa utekli do ulice
Vrážská. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která celou záležitost převzala.
Noční nájezd zlodějů – V noci z 25. na
26. prosince zažily Černošice doslova
nájezd nenechavců, kteří se zaměřili na
osobní auta. Během této noci z ulic města
zmizela tři vozidla, jedno z vytipovaných
aut se pachatelům odcizit nepodařilo.
Městská policie zejména z tohoto důvodu
posiluje noční kontroly ulic, ve nichž jsou
zaparkovaná auta, a také kontroly řidičů.
Nehoda se obešla bez zranění – 27. prosince v odpoledních hodinách přijala městská
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policie oznámení o dopravní nehodě v ulici
Dobřichovická. Hlídka místo nehody zajistila, a to až do příjezdu Policie ČR. Příčinou dopravní nehody byl pravděpodobně
mikrospánek staršího řidiče, který přejel do
protisměru, zachytil o nákladní auto převážející uhlí a poté bokem svého auta narazil
do protijedoucího vozidla. Dopravní nehoda se obešla bez zranění.
Ukradené auto stálo u hotelu – 2. ledna
večer bylo v areálu hotelu Kazín nalezeno zaparkované osobní vozidlo tz. Škoda
Octavia, které bylo zaneseno v databázi
odcizených vozidel. Osobní automobil byl
zajištěn a Policií ČR převezen na depozitní
parkoviště.
Napadený se přiznal ke krádeži – 12.
ledna v podvečerních hodinách byla hlídka
městské policie upozorněna na zraněného
muže, kterého měli údajně napadnout tři
násilníci. Hlídka napadeného vyslechla,
zjistila cestu, kterou se až k prodejně Tesco
ubíral, a na místo přivolaná záchranná
služba jej ošetřila. Po několikaminutovém
rozhovoru se strážníky se však zraněný
přiznal, že si celé napadení vymyslel. Rovněž se přiznal k tomu, že asi před hodinou
se pokusil vloupat do jedné z rekreačních
chat v Černošicích. Přivolána Policie ČR
pak u vypáčené chaty našla pachatelem
popsané věci.
Městská policie rozšiřuje působnost
– od 1. ledna začala Městská policie
Černošice – na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy – působit v obci Vestec
u Jesenice. Kvůli rozšíření své působnosti
přijalo město do pracovního poměru se
zařazením k městské policii dva nové

z radnice
strážníky. V současné době nabyla právní
moci rovněž veřejnoprávní smlouva mezi
městem Černošice a obcí Ořech, na jejímž
katastrálním území začne Městská policie
Černošice vykonávat své povinnosti od
1. 7. 2008. Proto bude v příštích měsících
vypsáno přijímací řízení na místo dalších
dvou strážníků. Služba Městské policie
Černošice v těchto obcích nebude mít

žádný vliv na kvalitu služby, kterou strážníci vykonávají v našem městě.
V současné době probíhají jednání mezi
Černošicemi a Dobřichovicemi o možném uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi oběma městy o poskytování služeb
Městské policie Černošice pro město
Dobřichovice.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice

Ještě jednou o zimní údržbě chodníků
Na základě nařízení města Černošice
č. 1/2007, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků, je stanovena povinnost vlastníkům nemovitostí, ke kterým
přiléhá chodník, odstraňovat závady ve
schůdnosti tohoto chodníku.

několik podezření ze spáchání přestupku
na konkrétní vlastníky nemovitostí.
V případě, že majitel nemovitosti není
schopen úklid chodníků zajistit vlastními
silami, může se obrátit na soukromé společnosti, zejména pak zahradnické firmy,
které se touto problematikou v zimních
měsících zabývají.

Vlastník nemovitosti, jak jsme již informovali, je tak povinen odstranit závady
Technické služby města zajišťují posyp
ve schůdnosti vzniklé sněhem a náledím, všech ostatních veřejných ploch a posyp
a to v rozsahu 70 cm průchozího prostoru chodníků přiléhajících k městským nea u jiných závad na celé ploše chodníku.
movitostem. V případě, že některé fyzické
Závady ve schůdnosti, které vzniknou osoby nemají pro vlastní potřebu zajištěn
v průběhu dne, je vlastník povinen odstra- dostatek posypového materiálu, technické
nit průběžně během dne, ve kterém závada služby jim jej na požádání poskytnou.
vznikla. Závady vzniklé nepříznivými poBřemeno zimní údržby chodníků zůvětrnostními vlivy (náledí, sníh) je vlast- stává tedy na majitelích přilehlých neník nemovitosti povinen odstranit ráno movitostí. Nicméně projde-li nedávný
do 8.00 a poté do 20.00 večer. V případě, senátní návrh, který by starost o chodníky
že tuto povinnost zanedbá, vystavuje se v zimním období přisoudil obcím a měsmožnému postihu až do výše 30 tisíc Kč. tům, může dojít ke změně. Ale i v tomto
Strážníci mohou tento přestupek projed- případě bude nutné si uvědomit, že chodnat na místě v blokovém řízení do výše níky, jejichž délka jde v Černošicích do
jednoho tisíce korun. Toto nařízení je ve desítek kilometrů, prostě pracovníci naměstě Černošice platné od 7. 2. 2007.
šich technických služeb nebudou schopni
Bohužel v posledních dnech městská po- od sněhu a náledí včas očistit. Pak bude na
licie zjistila, že mnozí vlastníci nemovitostí každém z nás, aby prokázal určitou dávku
toto nařízení nedodržují. Strážníci se nej- ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům
prve snaží na zjištěnou závadu upozornit, a se zimní údržbou, alespoň před svým
v mnoha případech však marně. Správ- domem, pomohl.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
nímu orgánu byli proto nuceni oznámit
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Nový stavební zákon, tentokrát trochu srozumitelněji

Nový stavební zákon, tak, jak platí už déle než rok, je poměrně složitou právní normou, která je pro lidi bez právního vzdělaní mnohdy komplikovaná a značně nepochopitelná. Častým příkladem nepochopení je paragraf 103 stavebního zákona, který
taxativně vyjmenovává stavby nevyžadující ohlášení ani stavební povolení.
Stavebník po přečtení tohoto ustanovení zamýšlíte stavět či předělávat a nechte si
zákona začne v dobré víře stavět a na- dobře vysvětlit, jaké dokumenty po vás
stanou problémy. V tomto ustanovení už budou vyžadovat.
totiž není uvedeno, že k těmto stavbám je
Pokud máte pocit, že už nějaké povolení
potřeba jiný veřejnoprávní titulu, tedy jiné třeba na starší stavbu máte, jen ho nemůžepovolení nebo opatření stavebního úřadu, te najít, rovněž se vydejte na stavební úřad.
které je uvedeno v paragrafu 96 stavebního Pokud dokument existuje, bude uložen
zákona.
v archivu a lze udělat kopii. V případě, že
Opusťme však v této chvíli striktní pa- není uložen, můžete o povolení požádat
ragrafové znění, neboť jak už bylo řečeno dodatečně, ovšem budete muset doložit ty
je pro laika, který si chce postavit nějakou samé dokumenty, jako kdybyste stavěli či
kůlničku na nářadí příliš složité a věnujme rekonstruovali znovu.
Když víte, že máte nějakou stavbu načerse tomu, jak prakticky využívat stavební
zákon. Nikoli však najednou, nýbrž po eta- no bez jakýchkoli povolení nebo dokladů,
pách. V příštích číslech Informačního listu hrozí vám pokuta. Úřad zahájí řízení o odstranění stavby, během nějž je možné o pose postupně budeme věnovat:
volení dodatečně zažádat, avšak je třeba
• údržbě staveb
opět doložit spoustu dokumentů.
• malým stavbám
Stavební úřad vydává:
• nejčastěji povolovaným větším stavbám
- územní rozhodnutí nebo územní souhlas
(rodinné domy)
- ohlášení stavby
• přístavbám a nástavbám
- stavební povolení ke stavbě či rekon• užívání staveb a změnám v užívání
strukci
- povolení či ohlášení odstranění stavby
• odstranění staveb
(zbourání)
První cesta – směr úřad
- oznámení změny v užívání stavby
Ještě před tím, než začnete coby budoucí
stavebník cokoli podnikat, měl byste na- - a další formality spojené se stavbou.
Kolik zaplatíte?
vštívit stavební úřad, resp. Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského - za územní rozhodnutí 1000 korun,
úřadu Černošice. Právě z důvodu, který - ohlášení je zdarma,
jsme uvedli na začátku a kterým je po- - za stavební povolení zaplatíte 300 až
měrná složitost a někdy i nesrozumitelnost
3 000 korun podle složitosti stavby,
nového stavebního zákona.
- autorizovaný inspektor – podle dohody
a smlouvy, kterou sepíše se stavebníkem.
Potřebujete-li tedy požádat o povolení
ke stavbě či rekonstrukci, zajděte nejprve
Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru
na úřad. Popište pracovníkům úřadu, co
územního plánování a stavebního řádu
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Zjednodušené srovnání některých pojmů dřívějšího a nového stavebního zákona
Pojem

Způsob vydání

Dříve
na základě tohoto povolení
nebylo možné začít stavět

Dnes

územní
rozhodnutí

ve správním řízení
(cca 60 dní)

stanoví, kde na pozemku bude stát stavba
(jak bude vysoká atd.);
na základě tohoto povolení za určitých
okolností lze začít stavět

územně
plánovací
informace

nevede se správní
řízení

územní
souhlas

nevede se správní
řízení

zjednodušené
územní řízení

ve správním řízení,
kde jsou zkrácené
lhůty

regulační plán

zvláštní postup podle
zákona

veřejnoprávní
smlouva

zvláštní postup podle
zákona

ohlášení

nevede se správní
řízení

stavební
povolení

ve správním řízení
na základě tohoto povolení
(cca 60 dnů) se stanoví bylo možné začít stavět
podmínky pro prová- stavbu
dění stavby; na základě
tohoto povolení lze
začít stavět stavbu

musí předcházet územní rozhodnutí; na základě tohoto povolení lze začít stavět stavbu

zkrácené
stavební
řízení

nevede se správní
řízení

musí předcházet územní rozhodnutí;
autorizovaný inspektor provede úkony, které
provádí normálně stavební úřad;
nesmí se jednat o problémové řízení

informace o tom, zda je možné na určitém
pozemku stavět a za jakých podmínek (musí
předcházet u vybraných staveb, např. rodinných domů do 150 m²)
v mnoha případech se dá
přirovnat k dřívějšímu
ohlášení

zjednodušeně popisuje zamýšlenou stavbu
a stanovuje, kde na pozemku bude stát;
u běžných staveb musí být vždy, když se nevydává územní rozhodnutí; u staveb, jejichž
provedení nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, je možné začít stavět na základě
tohoto formálního sdělení staveb. úřadu
je územním rozhodnutím ve zkráceném
čase; musí být splněny speciální podmínky,
aby bylo možno tento způsob povolení vydat; v řízení nesmí být uplatněny námitky

umožňoval sloučit územní
a stavební řízení

může nahradit územní rozhodnutí
za určitých okolností může nahradit územní
rozhodnutí

na základě formálního sdělení nebo po uplynutí 30 dnů
bylo možné začít stavět
stavby do 16 m²

ohlášení musí předcházet určitý druh územního opatření (územní rozhodnutí, územní
informace, územní souhlas); na základě
formálního sdělení či po uplynutí 40 dnů
lze začít stavět některé druhy staveb, např.
rodinný dům do 150 m², sklad s vytápěním
nebo dílnou pro podnikatelské účely do
25 m² (ve většině případů podklady a dokumentace jako ke stavebnímu povolení)
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Dík příslušníkům sboru za pomoc občanům města
Za hojné účasti členů okolních spřátelených hasičských
sborů hodnotil 25. ledna na
výroční schůzi Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy svoji
práci za uplynulý rok. Především byla oceněna činnost
zásahové jednotky města, která
se podílela na šedesáti osmi
výjezdech nejen v Černošicích,
ale i v okolních obcích. Poděkování pak patřilo všem příslušníkům sboru, kteří v kteroukoliv denní dobu pomáhali
občanům města.
Svůj dík za neocenitelnou
práci pro obyvatele města vyslovil členům Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy i starosta města Aleš Rádl.
Jan Prskavec, starosta sboru
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Statistika zásahů JSDH Mokropsy v roce 2007
Celkový počet výjezdů: . . . . . . . . . 68
Hodiny při výjezdech celkem: . . . . 609
Výjezdová činnost:
- požár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- technická pomoc . . . . . . . . . . . . . . . 22
- dopravní nehoda . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- živelná pohroma . . . . . . . . . . . . . . . 10
- ropný produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
požár v katastru města: . . . . . . . . . . . 15
požár mimo město: . . . . . . . . . . . . . . . 8

Počet zásahů v měsících:
leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
únor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
březen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
duben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
květen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
červen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
červenec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
srpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
září . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
říjen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
listopad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
prosinec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Pět hasičů převzalo věrnostní stužku za 50 let činnosti
Sbor dobrovolných hasičů Černošice
zhodnotil na výroční valné hromadě konané 19. ledna svoji činnost za rok 2007.
Výsledky byly hodnoceny jako dobré. Na
rok letošní přijali členové sboru usnesení,
které schválilo hlavní úkoly pro následující období: kvalitní výcvik zásahového
družstva, práce s mládeží a kulturní
činnost.

V rámci výroční schůze bylo pět členů
sboru odměněno věrnostní stužkou za
50 let činnosti ve sboru dobrovolných
hasičů. Byli to Jiřina Pecharová, Oldřich
Kačírek, František Rábl, Bohumír Topinka a Vladimír Hájek.
Věřím, že černošičtí hasiči budou i nadále platnou organizací v našem městě.
Oldřich Kačírek, starosta sboru
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Děti z mateřinky se byly podívat, co je čeká ve škole
Ve středu 9. ledna navštívila třída lvíčat
z naší mateřské školy v Karlické první
třídy základní školy v Komenského ulici
a 14. ledna pak třída sluníček prvňáčky
v mokropeské škole. Paní učitelky Jana
Sticzayová a Zdeňka Albrechtová pro nás
připravily pestrou ukázku toho, co na naše
předškoláky ve škole čeká. Děti si mohly
prohlédnout prostory školy, ale hlavně je
zajímal průběh vyučovací hodiny.
Prvňáčci paní učitelky Sticzayové předvedli dětem, jak umí číst, psát a počítat.
Našim předškolákům se nejvíce líbily
protahovací cviky, hry na písmena a panpředškolákům písanky, slabikář, penály atd.
tomima.
U paní učitelky Albrechtové nás čekal Nejvíce se však dětem líbilo, když se seběhtaké velmi nápaditý a barevný program. ly ke klavíru a vesele si s paní učitelkou
Viděli jsme hru na matematického krále, a prvňáčky zazpívaly.
děti nám zahrály veršovanou pohádku
O Červené Karkulce od Františka Hrubína. Podepsali jsme se na tabuli, prohlédli
jsme si výzdobu ve třídě, školáci ukázali
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Tímto velice děkujeme za báječnou atmosféru paní učitelce Zdeňce Albrechtové
a paní učitelce Janě Sticzayové.
Iva Kuželová, MŠ Karlická

z města a okolí

K zápisu do prvních tříd přišlo s rodiči devadesát pět dětí
Zápis do ZŠ Černošice proběhl 24. ledna.
Jako každoročně byl zájem rodičů a dětí
o naši školu vysoký, k zápisu se dostavilo
95 dětí. Paní učitelky si s dětmi povyprávěly, nechaly si nakreslit obrázek či zarecitovat básničku, zjišťovaly, jak budoucí
prvňáčci ovládají základní dovednosti ze
školky. Na oplátku si děti odnesly ze školy
malý dárek od současných prvňáků.
Z dětí, které se zapsaly, 22 požádalo
o odklad, což je pro naši školu nezvykle
mnoho. Ukazuje to, že řada rodičů si není
jistá, zda by dítě právě v šesti letech mělo

nastoupit povinnou školní docházku. A tak
to vypadá, že příští rok otevřeme tři první třídy. Nicméně z loňského roku máme
12 odkladů a někteří rodiče, vzhledem
k zaneprázdněnosti, zvolili individuální
termín zápisu. Nastoupí-li všechny tyto
děti, pak otevřeme třídy čtyři. Předpokládáme s minimálním počtem 21 žáků. Jsme
upřímně rádi, že naše škola neztrácí svou
pověst a věříme, že i tito budoucí prvňáčci
budou u nás spokojení. A děkujeme všem
rodičům za zájem o naši školu.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Krádež tlumivky zablokovala železniční přejezdy v Černošicích
Ve čtvrtek 24. ledna v odpoledních hodinách došlo k závadě na zabezpečovacím
systému Českých drah v Černošicích. Z tohoto důvodu nefungovala zabezpečovací
technika na dvou černošických železničních
přejezdech, což způsobilo nemalé problémy
všem řidičům jedoucím přes naše město.

Na základě této události byla požádána
Správa a údržba silnic Kladno o vyznačení
objízdné trasy. K tomuto došlo v podvečerních hodinách. Dále byla informace o nefunkčním železničním přejezdu poskytnuta
rozhlasovým stanicím. Celá událost skončila
následujícího dne přibližně v 9 hodin ráno.

Později bylo zjištěno, že se nejedná o závadu, nýbrž o krádež jedné z elektrických
součástí tohoto systému, který je uložen
mezi vlakovou zastávkou Černošice a železničním hradlem Kosoř. Zde neznámý
pachatel odcizil speciální tlumivku v hodnotě 80 tisíc korun. Krádež v současné
době šetří Policie České republiky.

Bohužel se našlo i několik odvážlivců,
kteří se svými vozidly podjížděli železniční závory. Tyto řidiče čeká v následujících
dnech předvolání ke správnímu orgánu,
kde budou vysvětlovat své počínání. Všichni jsou zachyceni kamerovým systémem
města.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Vážení a milí senioři,
srdečně vás zveme do společenské
místnosti našeho pěkného Domu s pečovatelskou službou. Každé pondělí, mimo
letních prázdnin, se zde scházíme od
14 hodin. Máme tu teploučko, podáváme
dobrou kávičku a zákusek. V pohodě si
tu povídáme. Dozvíte se tu o různých
akcích, které se u nás pořádají, a strávíte
hezké odpoledne v příjemném prostředí.
Tuto odpolední tradici, kterou založil
již před lety Červený kříž, udržuje nadále místní organizace Svazu důchodců.
Červený kříž stál ostatně i u zrodu Svaz
důchodců, a to v roce 1990.
V minulém roce jsme navštívili deset
divadelních představení v ABC a v Rokoku. S Červeným křížem a zahrádkáři
jezdíme na zájezdy, v době rozkvetlých
rododendronů jsme navštívili například
Průhonický park. Tyto akce často natáčí
náš pracovník sociální péče Mirek Strejček kamerou a pak si je společně promítáme. Slavíme také jubilea našich členů.
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Každé úterý a středu od 9.30 cvičíme
v jídelně našeho Domu s pečovatelskou
službou kondiční cvičení. Některé naše
členky cvičí i v Sokole, se kterým jsme
v říjnu podnikli třídenní putování po
Pálavě.
Přijďte nás navštívit, určitě se vám
u nás bude líbit. Všichni senioři jsou
vítáni.
Jiřina Pomahačová, předsedkyně místní
organizace Svazu důchodců

z města a okolí

Kulturák na Vráži naposledy posloužil, tentokrát hasičům

Příslušníci hasičských sborů z Řevnic, Mokropes a Černošic vzali 21. ledna navečer útokem
doslouživší Městské kulturní středisko na Vráži. Využili toho, že objekt je určen k demolici,
a provedli zde námětové cvičení spojené se záchranou osob. Během celého zásahu asistovali
strážníci Městské police Černošice.
(red)

Pomník padlých se odstěhuje, aby se znovu vrátil na své místo

Stejně jako „kulturák“, musí postupující stavbě Centra Vráž ustoupit i pomník padlých, který se
v tomto místě nachází. Na rozdíl od dřevěné boudy se však pomník na své místo vrátí, a to po
dostavbě druhé etapy vrážského centra. Během této doby bude deponován na bezpečném místě
tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vizualizaci nového umístění i s přesnějšími časovými údaji
vám přineseme v příštím čísle Informačního listu.
(red)
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Příspěvky do Tříkrálové sbírky byly štědré

Tříkrálový průvod spojený se sbírkou
Arcidiecézní charity vyšel v neděli 6. ledna o druhé hodině odpolední z mokropeského Masopustního náměstí. Již
hodinu před začátkem se na „základně“
v Ukrajinské ulici začali scházet hlavní
aktéři, zpěváci, muzikanti a sympatizanti
celé akce.

ných kasiček částkou 3 519 korun, která
bude věnována na charitativní účely). Jako
poděkování byly vchody domů ozdobeny
klasickým nápisem K+M+B 2008, přáním
šťastného vstupu do nového roku.

Máme radost, že se v naší obci oživují
tradice, ať je to Masopust, máje či mariánská pouť. Tříkrálovým průvodem vždy
Po secvičení písní si králové oblékli své končilo období Vánoc, a rádi bychom to
barevné kostýmy, nasedli na koně a celý touto formou připomínali. A pokud se traprůvod mohl vyrazit. Za zpěvu koled dice spojí ještě se sbírkou na dobrou věc,
navštívil domácnosti ve starých Mokrop- proč to nezkusit? Navíc nás nesmírně posech a kolem školy a hřbitova došel až do těšilo, že myšlenka Tříkrálového průvodu
Domu s pečovatelskou službou na Vráži. oslovila řadu našich přátel z křesťanských
Všude byl vítán s otevřenou náručí a také kruhů i mimo ně, starousedlíky i „náplapříspěvky do Tříkrálové sbírky byly velice vy“. Ať žijí tradice s novým obsahem!
štědré (černošičtí přispěli do zapečetěných,
Za organizační tým sepsaly
přísně střežených a pod kontrolou otevřeDagmar Cvrčková a Edita Metličková
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Adélčino vánoční přání reprezentuje naše město
V pozdním podzimu bylo naše výtvarné
oddělení Základní umělecké školy osloveno paní místostarostkou Helenou Langšádlovou, zda by děti nakreslily návrhy
na vánoční přání pro město. Byla to pro
nás výzva a hned jsme se pustili do práce.
Volila jsem pro dobrou reprodukci perové
práce malého formátu vánočních motivů.
Náměty vycházely z prostředí Černošic
a ze známých pohledů do domovů našich
dětí – maminka vařící v kuchyni štědrovečerní jídlo či pečící vánoční pečivo,
zdobení stromečku, okolní zimní krajina,
pohledy na Berounku. Převažoval ale vánoční stromeček se spoustou dárků pod
ním. Všechny kresby byly kresleny perkem nebo hrotem seříznuté špejle a tuší
na povoskovaný papír. Už pro blížící se
vánoční svátky děti práce nadchla, těšily
se na dárky, které jim Ježíšek přinese.

byl vybrán obrázek anděla dvanáctileté
Adélky Tomášové, která chodí do našeho oddělení již řadu let. Je to nadějná,
šikovná žákyně s mnohými zajímavými
nápady.

Všechny výtvarné práce si paní místostarostka prohlédla a vzala s sebou, aby
úřad vybral tu nejlepší kresbu pro reprezentaci města. Poté našemu výtvarnému
oddělení paní místostarostka sdělila, že
Měla jsem tu čest Adélce
oznámit její úspěch a zároveň ji informovat, že
získala i odměnu – zlatý
přívěsek pro štěstí. Měla
velikou radost a neskrývala překvapení. Velikou
radost z jejího úspěchu
jsem pocítila i já a jsem
na ni pyšná. Ráda bych
Adélce veřejně poděkovala
za důstojnou reprezentaci
výtvarného ateliéru naší
Základní umělecké školy.
Adélce předala odměnu paní místostarostka Helena Langšádlová.

Za výtvarný ateliér ZUŠ Hana
Bláhová, výtvarný pedagog
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Modeláři opustili kulturák, útočiště našli ve škole

Po sedmadvaceti letech své činnosti v Městském kulturním středisku na Vráži byli modeláři
nuceni se vystěhovat. On ten kulturák se opravdu bude bourat. Ustoupí novému domu, kde
má vzniknout i nové kulturní středisko. Počítá se zde se třemi klubovnami, ale místo pro
činnosti, jako je modelářství a mnohé jiné, tu nebude. A na stálý pronájem jedné klubovny
modeláři peníze mít nebudou.
V Městském kulturním středisku na Vráži jsme začínali jako první spolek, hned s jeho otevřením v roce 1981. Vlastně začínal
jeden kroužek leteckých modelářů, brzy se
ale přidali modeláři plastikáři (správně stavitelé plastikových modelů). Zájem o letecké
modeláře byl tak velký, že do tří let jsme již
měli Model klub Černošice s kroužky prakticky na každý den. A k tomu mnoho víkendů na soutěžích nejen po celé republice, ale
i v mnoha státech Evropy.
V kulturáku se okolo nás střídali různí
vedoucí, vedení modelářů však zůstalo stálé.
Zakládající členové jsou dnes tátové další
generace modelářů a ti, kteří dnes už „nemodelaří“, rádi vzpomínají na chvíle strávené v kroužcích i na soutěžích. Vždyť tady
získaná zručnost a nabyté znalosti se jim
hodí dodnes, ať dělají cokoliv. Za těch 27 let
s námi stavělo modely i devět děvčat.
Byli a jsou mezi námi vítězové i poražení, jako v každém sportu. Jen ti opravdu
nejlepší mohou stát „na bedně“. Ale pocit
z letu vlastníma rukama postaveného modelu je báječný, krásný, nezapomenutelný.
Za nepříznivého počasí je úspěchem i to,
že po soutěži zůstanou modely nerozbité
a schopné dalších letů. U plastikářů je to
slušné ohodnocení modelu a jeho shody se
vzorem.
Stálým vývojem se modeláři stali jednou
ze sekcí občanského sdružení S dětmi a pro
děti Černošice. Všemi našimi činnostmi
děláme a udržujeme dobré jméno našeho
města nejen v České republice, ale i za
hranicemi. Samozřejmostí je naše spolupráce s místními spolky a organizacemi.

30

Naši modeláři se také významně podílejí
na zajišťování programu pro zahraniční
účastníky letní návštěvy Černošic v rámci
programu Evropské unie v projektu Evropa
pro občany.
A jsme v dnešní realitě…
Pod „svou“ střechu nás vzal ředitel školy
v Mokropsech pan Zdeněk Moucha, s nímž
jsme léta spolupracovali při mnoha akcích.
V hezkých opravených prostorách dílen,
které díky jeho laskavosti a kladnému vztahu k dětem můžeme využívat, se nám velmi
líbí.
Stěhování, jež tomu předcházelo, nám
však dalo všem „zabrat“. Za těch sedmadvacet let jsme se na Vráži zabydleli a zařídili na
poklidný modelářský život se slušným zázemím pro všechny naše činnosti. Věci, po léta
ukládané do všech koutů, nám při vytahování doslova nabývaly, narůstaly, kynuly a vše
naložit (bylo to několik plných náklaďáků),

Poslední náklad odjel z „kulturáku“ těsně před
tím, než do něj vnikli hasiči s dýmovnicemi
a vyprošťovací technikou.

z města a okolí
odvézt a znovu dobře uložit v nových prostorách bylo nemalým problémem. Plánované dva stěhovací týdny nám rozhodně
nestačily. Stěhování bylo delší a náročnější,
zapojit se museli všichni členové. Nelehké
bylo i rozhodování, co s sebou ještě vzít a co
už je opravdu na vyhození.
Zájemci o modelářství, hlaste se!
S novým rokem 2008 jsme zařízeni v nové
klubovně a připraveni přijmout nové zájemce o modelářství. Nabízíme letecko-mode-

Zakládající členové kroužku, později klubu
modelářů. Zleva Robert Apeltauer, Michal
Šebek a Jaroslav Janský. Na snímku z roku
1984 je vlastnoruční věnování zpěváka Pavla
Bobka.

Už dospělí modeláři, dnes vedoucí kroužků,
s modely nejvíce létaných kategorií. Snímek
z roku 2005. Michal Šebek, vedoucí klubu
Lumír Apeltauer a Robert Apeltauer.

lářské kroužky: v pondělí od 17.00, ve středu
a ve čtvrtek od 15.00, pátky jsou určené pro
přípravy na soutěže. Kroužky mohou končit
podle vašich přání a možností vedoucích,
jistě se domluvíme. Kroužek stavitelů plastikových modelů bude v úterý asi od 16.00
do17.00. Podle zájmu upřesníme jednotlivé
kroužky – jejich průběh a časy činnosti.
Zájemci hlaste se na telefonu 605 545 615,
nebo mailem: L.apeltauer@volny.cz.
Lumír Apeltauer

V „lepších“ časech modelařila i děvčata. Zleva
Lucie Apeltauerová a Eva a Adéla Kozákovy
spolu s vedoucím kroužku Milanem Číhou.
Snímek z roku 1986.

Černošický mistr republiky, junior Václav
Mašek, staví model pro novou sezónu.
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Představujeme partnerská města: Leśnica historická
Obec ležící západně od Wroclavi nad řekou Bystřicí, levým přítokem Odry. První osada
vznikla pravděpodobně v roce 1138 nedaleko obranné pevnosti. Název pochází od řeky Leśné. Zakladatelem a prvním majitelem místního zámku byl slezský kníže Boleslav Vysoký.
Boleslav krátce před svou
V roce 1611 navštívil zámek
smrtí požádal syna, aby město,
král český a maďarský Matyáš
ve kterém zemře, daroval na věHabsburský. Leśnický dvůr a měšky klášteru v Lubiążi. Protože se
ťané uvítali vládce královsky,
však mladý panovník často zdrrozprostřeli červený koberec od
žoval na zámku svého otce, rozhranic města na řece Bystřici až
hodl si leśnický zámek ponechat.
do zámku. V jednom z pozdějších
dokumentů se píše: „Leśnice zvaná dříV roce 1324 na leśnickém zámku
vedl kníže Henrik VI. jednání týkající se ve Zeravino, byla rytířským sídlem. Císař
Slezska s českým králem Janem Lucembur- Matyáš ji společně s oblastí Mokre povýšil
ským. Od roku 1330 pak přechází městečko na lenní panství spadající přímo pod krádo soukromých rukou. V roce 1335 umírá lovskou správu, mající právo patronátu,
kníže Henrik VI. a polský král Kazimír Ve- zproštěné poplatků, s nižším i vyšším soudliký dočasně přenechává Slezsko Janu Lu- nictvím, městským statutem a tržními právy
cemburskému. V roce 1348 stanul Kazimír obdobnými jiným městům Čech a Slezska“.
během polsko-české války před branami
V roce 1741 byla Wroclav obsazena prusWroclavi. Jeho pokus o znovuzískání slez- kým králem Fridrichem II. Ten anuloval
ských zemí však nebyl úspěšný.
svobodná práva Wroclavi, čímž i Leśnice
Husitské války se v roce 1428 dostaly až přichází o svá městská práva. V roce 1808
na předměstí Wroclavi, tedy i Leśnice. Měs- byl na zámku ubytován bratr císaře velítečko bylo za příslušnost k protihusitské cí francouzským vojskům, generál kníže
koalici zcela vypáleno. V roce 1465 byla Jeroným Bonaparte. Leśnice byla poté
Leśnice opět vypálená během války mezi naposledy zničena během napoleonských
válek v roce 1815, kdy opět přechází spolu
Wroclaví a králem Jiřím z Poděbrad.
se Slezskem pod nadvládu Pruska.
V roce 1928 se stává předměstím
Wroclavi.
V roce 1933, když nacisté
převzali vládu v Německu, byla
Wroclav (německy Breslau) silně
poněmčena. V srpnu 1942 roku
vzniká v Leśnici jedna z filiálek
koncentračního tábora AL Breslau-Lissa. V „pracovním táboře”,
jak byl označován v dokladech,
pracovalo ze začátku 150 vězňů
na výstavbě kasáren a cest pro
pěší pluk SS. Po dojezdu dalších
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transportů vězňů z tábora Auschwitz v říjnu 1944 a v lednu 1945 vzrostl počet vězňů
na několik stovek. 23. ledna 1945 byl tábor
evakuován a vězni museli přejít pěšky do
hlavního tábora. Na trase „pochodu smrti“
je dosud mnoho pomníčků padlých nebo
zastřelených vězňů.

se závěry Jaltské konference se hranice
Polska významně posunují na západ, Wroclav a její okolí se stává polským územím.
Němci, kteří dosud ve městě zůstali, jsou
postupně odsunuti a jejich místo přebírají
Poláci z východních oblastí postoupených
Sovětskému svazu.

Ke konci války se oblast stala významným bodem německé obrany a k obsazení
města Rudou armádou došlo až po čtrnácti
týdnech krvavých bojů. Po válce v souladu

Příště vám přiblížíme současnost Leśnice, města, se kterým Černošice uzavřely
partnerství 10. května 1997.
Text a foto Gražina Truhlářová

Chystá se letní setkání evropské mládeže v Černošicích

Spolek pro partnerství evropských měst existuje u nás v Černošicích už druhým
rokem. Jeho členové pilně pracují a připravují pro vás různé mezinárodní akce.
Tak jako v loňském roce připravujeme zhruba 12 eur na osobu a den a dále malý
i letos žádost o finanční prostředky z EU příspěvek na cestu. Musíme však něco málo
z programu Evropské komise Evropa pro ponechat na režii – lze tedy z toho příspěvobčany, který podporuje mezinárodní ku počítat s částkou asi 10 eur pro návštěvspolupráci partnerských měst a obcí. Loni níka na den. Podle zkušeností zajistíme
jsme uspěli a doufáme, že letos budeme stravu, výlety a návštěvy zajímavých míst
také úspěšní. Připomínám, že jde o projekt naší vlasti. Zajištění ubytování je závislé
k získání finančních prostředků pro naše na požadavku jeho komfortu, je možné
hosty z Evropy – příspěvek na ubytování, zajištění ubytování i v rodinách, anebo
stravování, akce nebo výlety evropských dost sportovní na tělocvičných žíněnkách
přátel a partnerů.
ve vlastním spacáku, tak jak spí naše české
Pro letošek plánujeme akci, kterou jsme děti na našem letním táboře již 27 let.
nazvali Letní setkání evropské mládeže
Vyzývám tímto vás, kdo máte přátele
v Černošicích. Naši hosté musí být občané v partnerských a přátelských městech Evněmeckých měst Gerbrunnu či Themaru, ropy, pozvěte je do Černošic mezi 21. 7.
polských Lešnice či Olešnice, francouzské- až 10. 8. 2008. Může to být pokračování již
ho města Molzheimu či souměstí z oblasti trvajících přátelství nebo počátek nových.
Calvados. Setkání bychom rádi uspořádali A to nejdůležitější na konec: celé setkání
v době mezi 21. červencem a 10. srpnem, je určené jak pro mladé, tak pro (duchem
a to na jakoukoliv část této třítýdenní do- mladé) dospělé občany Černošic a jejich
by. Například víkend, týden... Podle jejich partnerských měst. Možný zájem můžete
zájmu. Tato nabídka platí pro všechny naše projevit telefonem na číslo 605 545 615,
spolky, kluby, jednotlivé rodiny i jednotliv- nebo mailem na L.apeltauer@volny.cz.
ce. Pozvěte si své přátele z výše jmenovaSrdečně vás zdravím a zvu do letních akných měst.
cí, k využití nabídnutých možností.
Příspěvek z Programu Evropa pro občany (bude-li naše žádost úspěšná) činí

Za Spolek pro partnerství evropských měst
Černošice Lumír Apeltauer
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Černošický basketbal v roce 2007
Loňský rok byl pro naše žákovské družstvo rokem zlomovým. Již mnohokrát se
nám v minulých letech podařilo vychovat
hráče, kteří mohli nastoupit do soutěží, žel,
pouze v dresech jiných družstev. Nikdy totiž
nebylo dostatečně technicky zdatných hráčů
tolik, aby vytvořili kompletní tým, který by
v soutěžích mohl reprezentovat žlutomodré
barvy Černošic. Navíc známý problém s regulérním hřištěm.
Vloni se nám konečně podařilo vychovat
dostatek hráčů v té nejnižší věkové kategorii
(nejmladší minižáci, ročník 1997 a mladší).
Po dohodě s vedoucí basketbalu Sokola Dobřichovice Hanou Geislerovou a trenéry Sokola Stodůlky jsme vytvořili společné družstvo
pod názvem Academia Sparta Praha. Pro nás
to byla možnost vyřešit problém „hřiště“,
pro Dobřichovice a Stodůlky problém nedostatku hráčů. Družstvo tvoří 10 černošických,
2 dobřichovičtí a 6 hráčů ze Stodůlek.
Družstvo vstoupilo do pražské basketbalové soutěže 2007/8, která se hraje turnajovým způsobem – 5 turnajů na hřištích
zúčastněných družstev. Vloni jsme odehráli
dva turnaje a letos nás tedy čekají tři. Zatím
si vedeme celkem dobře, ze šesti utkání jsme
třikrát vyhráli a třikrát prohráli.

Koncem minulého roku jsme se zúčastnili
vánočního turnaje, pořádaného basketbalovým oddílem Sokola Vyšehrad, kde jsme
skončili na 2. místě.
Kromě dvou tréninků v naší minisokolovně trénujeme díky vstřícné nabídce
Hany Geislerové ještě jedenkrát v týdnu na
velkém hřišti v Dobřichovicích, kde se zaměřujeme na herní činnosti družstva, které
u nás nelze, vzhledem k malému prostoru,
nacvičovat. Tréninky v Černošicích jsou
naopak zaměřeny na obratnost a herní činnosti jednotlivce, zejména střelbu.
Výkonnost hráčů v průběhu roku sleduje
a eviduje skvělým způsobem Šárka Bláhová.
Na prvních třech místech v tabulce střelců
jsou Petr Čížek, Jakub Stádník a Štěpán Provazník. Dobře si však vedou i ostatní hráči.
Pro soutěže v příštím roce plánujeme doplnit družstvo o hráče ročníku 1998 a mladší. Zájemci mohou přijít na naše tréninky
v černošické sokolovně (v budově kina)
kterékoli pondělí od 17.00 nebo čtvrtek od
16.00. Předpokladem přijetí do družstva je
pouze dobrý zdravotní stav, vše ostatní se
u nás zájemci naučí. Budeme se těšit.
Za Sokol Černošice Oskar Kořínek

Naše basketbalové družstva na vánočním turnaji, kde obsadilo 2. místo.
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27. schůze rady města
konaná dne 3. 12. 2007
•

Odbor investic a správy majetku
I. rada ve věci Změna využití lesních pozem-

ků parc. č. 193/1 a 193/2 na stavební pozemky
– V Boroví konstatuje, že dle územního plánu
schváleného v roce 1996 se jedná o pozemky
určené k čistému bydlení; II. rada nemá námitek
proti provedení požadované změny
• I. rada ve věci Stavba rodinného domu a demolice chaty č. e. 1031 na pozemcích parc. č.
1360 a 1361 – Jiráskova ulice souhlasí s demolicí
chaty; II. rada nesouhlasí s předloženým návrhem stavby rodinného domu kvůli skutečnosti,
že navržená stavba je třípatrová, což je v rozporu
s regulativy územního plánu
• I. rada ve věci Změna využití lesních pozemků
parc. č. 3827/1, 3827/2, 3828/1, 3828/2 a PK 507/2
– Stará Vráž konstatuje, že na pozemky uvedené
v žádosti se v současné době vztahuje stavební
uzávěra; II. rada odkládá své rozhodnutí do doby
zpracování odborného posudku a žádá zpracovatele regulačního plánu o odborné stanovisko
k této žádosti v rámci celého území
• rada souhlasí s vrácením částky 12 000 Kč (příspěvek na plynovou přípojku) manželům Brandtnerovým kvůli pochybení ČMP
• rada ve věci Žádost o příspěvek na vybudování
vodovodu a kanalizace – Akátová ulice konstatuje, že tato problematika bude řešena v rámci
plánovací smlouvy pro celé území
• rada souhlasí s opravou dešťových žlabů v Plzeňské ulici a pracemi pověřuje odbor technických služeb
• rada souhlasí s realizací posílení venkovního
vedení NN a přeložkou vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu v Kazínské ulici podle
upraveného projektu
• rada bere na vědomí objednání tří cvičebních
prvků na hřiště Husova, které nevyžadují speciální dopadovou plochu (Sit-up – lavice pro posilování břišních svalů za 24 217 Kč; Push up a Stretch
celkem za 15 081 Kč jako náhradu za původně
vybraný prvek v ceně 15 802 Kč)
• rada souhlasí s bezplatným užíváním parkovacích stání na pozemku města v Šeříkové ulici
pro návštěvníky restaurace U Hoblinky kvůli

skutečnosti, že se jedná o stávající provozovnu
(rekolaudace stávající provozovny restaurace)
• rada ve věci Smlouva o prodloužení stavby
tlakové kanalizace v ulici Pod Višňovkou souhlasí
s uzavřením předložené smlouvy a doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit budoucí
bezúplatné nabytí stavby – Tlakové kanalizace
v ulici Pod Višňovkou městem Černošice do sta
dní ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí, jímž bude povoleno užívání této
stavby, a to uzavřením smlouvy darovací dle ust.
§ 628 a násl. o. z.
• rada souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví města (č. parc. 2750/4 o výměře 24 m², parc. č.
2751/5 o výměře 23 m² a parc. č. 2751/6 o výměře
18 m²) a pozemků soukromého vlastníka (parc.
č. PK 308/3 o výměře 180 m², PK 308/4 o výměře
488 m² a PK 392/1 o výměře 280 m²) a doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků za
předpokladu, že bude dokladováno, že vzájemné
směny nebudou pro město finančně nevýhodné
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Středočeská plynárenská, a. s., na rozšíření
plynového vedení SLT a zřízení plynové přípojky
na pozemku parc. č. PK 730 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města za jednorázovou úplatu 500 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
Finanční odbor
• rada souhlasí s navrženým souborem rozpočtových opatření č. 11/2007 (soubor zahrnuje přijetí
a úpravu několika neinvestičních dotací a zapracování Radou schválených finančních příspěvků
několika neziskovým subjektům; kromě toho jsou
navrženy úpravy mezi jednotlivými položkami
uvnitř rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů)
• rada souhlasí s žádostí na úhradu faktury za
vodné a stočné č. 155081 v celkové částce 5 885 Kč
ve třech splátkách (listopad 07 – 2 000 Kč; prosinec
07 – 2 000 Kč; leden 08 – 1 885 Kč)
• rada nesouhlasí s prominutím stočného u č.
p. 564 ul. Ke Hřišti za 83 m³ vody, tedy za množství, které se vsáklo do nepoužívané studny, což
činí 2 058,50 Kč; rada konstatuje, že vlastník nemovitosti je zodpovědný za přípojku kanalizace
v celé její délce
• rada nesouhlasí s prominutím stočného u č.
p. 168 V Horce za množství vody, které se vsáklo
na zahradu – tedy za 454 m³, což činí 11 259 Kč;
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rada konstatuje, že vlastník nemovitosti je zodpovědný za přípojku v celé její délce
Odbor informatiky
• rada bere na vědomí informaci ve věci Zadání
veřejných zakázek 1) připojení k Internetu – výzva
byla zveřejněna, termín pro podání nabídek: 30. 11.;
2007) pronájem telefonních ústředen a poskytování
hlasových služeb – návrh zadání bude konzultován
s právníkem
• I. rada ve věci Zadání veřejných zakázek
– Tvorba nových www stránek souhlasí se zadáním: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu; II. rada jmenuje komisi pro
otevírání obálek a pro hodnocení nabídek: Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu – Tvorba nových www stránek včetně
webhostingu a správy ve složení: PhDr. M. Jirout,
Ing. B. Sajdl, M. Přibík
• rada ve věci Vnitřní audit licencí souhlasí
s dokoupením licencí v souladu s lic. politikou
a plánem nákupu a ukládá odbor informatiky
předložit objednávku s aktuální cenou
Technické služby
• rada vybrala pro realizaci pokácení a likvidaci
topolů v ulici Školní firmu Trhlík – cenová nabídka 41 580 Kč
Odbor dopravy
• rada souhlasí s umístěním reklamního poutače
o rozměru 2,94 m × 1,6 m v místě křižovatky ul.
Rumunská × Dr. Janského na pozemku ve vlastnictví města Černošice a ukládá odboru dopravy
navrhnout výši poplatku
• k žádosti zřízení reklamního pylonu pro prodejnu Tesco Černošice – viz usnesení č. 2.1.5.
z 26. schůze rady města konané dne 19. 11. 2007
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• I. rada uplatňuje podle ustanovení § 187 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, připomínky k návrhu zadání ZÚR Středočeského kraje; II. rada ukládá Odboru územního plánování
a stavebního řádu zaslat připomínky k návrhu
zadání ZÚR Středočeského kraje KÚ Sk.; III. rada
pověřuje 2. místostarostu věc monitorovat a pravidelně informovat
Odbor kultury
• rada souhlasí s nákupen regálů pro knihovnu
z dotace od Středočeského kraje
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• rada souhlasí se zhotovením podlahy v jedné
místnosti městské knihovny v ceně do 30 tis. Kč
• rada souhlasí s nákupem subbasových reproduktorů z rozpočtu odboru kultury
Různé
• rada schvaluje odměny ředitelům školských
zařízení
• rada souhlasí se zněním odpovědi na dopis
pana Rozmajzla
• rada bere na vědomí Zápis z 9. jednání komise
sociální a zdravotní
• rada stanovuje tyto termíny schůzí rady města:
7. 1. 2008; 21. 1. 2008; 4. 2. 2008; 18. 2. 2008; 3. 3.
2008; 17. 3. 2008; 31. 3. 2008; 14. 4. 2008; 28. 4.
2008; 12. 5. 2008; 26. 5. 2008; 9. 6. 2008; 23. 6.
2008
• rada bere na vědomí Zápis ze 7. schůze komise
životního prostředí
• rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný
převod majetku Ministerstva obrany pro potřeby
zásahové jednotky SDH města Černošice
• rada ukládá tajemníkovi úřadu předkládat radě
města k projednání všechny připravované směrnice před jejich schválením.

28. schůze rady města
konaná dne 17. 12. 2007
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s dělením pozemků parc. č. 3301
a 3302 v osadě V Lavičkách podle předloženého
geometrického plánu
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro
rekonstrukci a stavební úpravy rodinného domu
č. p. 557 v Ukrajinské ulici podle předložené
dokumentace – nedojde ke zvětšení zastavěné
plochy
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2737/11 ve Školní ulici podle
předložené dokumentace
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2686/4 podle předložené dokumentace a trvá na dodržení regulativů územního
plánu
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1638 a 1639 v Jedlové ulici
podle předložené dokumentace
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
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na pozemku parc. č. 381/9 v Komenského ulici
podle předložené dokumentace kvůli nesouladu
s územním plánem a trvá na dodržení regulativů
ÚP
• rada souhlasí s umístěním lokálních odlučovačů tuků u vnitřního kanalizačního potrubí pro
provoz restaurace v Centru Vráž podle předložené dokumentace
• I. rada souhlasí s vybudováním chodníku na
pozemku města v ulici Větrná před domem
č. p. 1760 podle předloženého návrhu; I. rada,
vzhledem k fázi stavební připravenosti, souhlasí s poskytnutím materiálu (zámkové dlažby)
z technických služeb
• I. rada souhlasí s vybudováním chodníku na
pozemku města v ulici Větrná před domem č.
p. 1765 podle předloženého návrhu; II. rada,
vzhledem k fázi stavební připravenosti, souhlasí s poskytnutím materiálu (zámkové dlažby)
z technických služeb
• rada souhlasí s propojením vedení veřejného
osvětlení v oblasti Lada podle předložené cenové
nabídky (nabídka firmy ELTODO na zajištění propojení činí 19 452 Kč bez DPH)
• rada souhlasí s prodloužením nájmu pozemku
KN 337/1 o výměře 17,5 m² na dobu určitou, a to
do 31. 12. 2008
• rada souhlasí s předloženou cenovou nabídkou
Ing. Michaela Balíka, CSc. na variantní návrh
sanace suterénu zdiva Základní umělecké školy
z hlediska vlhkosti včetně dodatečného průzkumu ve výši 22 000 Kč + DPH
• rada vybrala na dodávku a pokládku podlahových krytin pro MěÚ Černošice (prostor před
pokladnou úřadu a schodů do suterénu) firmu
Ladislav Hlinský (nabídková cena 13 590,50 Kč
včetně DPH)
• rada souhlasí se smlouvou o výstavbě ulice
Sosnová za podmínky úhrady 30 % skutečně investované částky
• rada souhlasí s fakturovanou částkou 60 660 Kč
+ DPH – firma CityPlan – autorský dozor, rekonstrukce ulice Mokropeská
• rada souhlasí s úhradou podílu za připojení
a zajištění požadovaného příkonu – zapínací bod
veřejného osvětlení pro nově budované VO v ulici Mokropeská ve výši 20 000 Kč
• rada ve věci Chodník v ulici Vrážská – vila-

domy souhlasí s provedením štěrkové úpravy
v navrženém rozsahu od technických služeb
a s úhradou rozpracované dokumentace firmy
CityPlan ve výši 38 000 Kč + DPH
• rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy Strabag, a. s., na úpravu kanalizačních a vodovodních
řadů na ulici Zvonková a Franty Kocourka
• rada vybírá pro provedení demolice Kulturního
střediska na Vráži firmu Reimo, a. s., za podmínky
kompletní ekologické likvidace a dodržení všech
zákonných norem pro nakládání s nebezpečným
odpadem
• rada souhlasí s realizací akce Dostavba statku
Mokropsy dle ideové studie architekta Lechnera
a ukládá odboru investic neprodleně zahájit potřebné kroky
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Mokropeská
souhlasí se změnou termínu dokončení stavby do
31. 12. 2007 a celkovou cenou smluvního dodatku
č. 3 (vícepráce)
• rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy
na výstavbu Supermarketu PLUS Discount za
podmínky, že smlouva obsahuje všechny doposud
stanovené podmínky rady města
• rada souhlasí s uzavřením smluvního dodatku
ke smlouvě s firmou Strabag – posunutí termínu
dokončení opravy povrchu komunikace Na Višňovce do 30. 4. 2008
Odbor finanční
• rada souhlasí s navrženým souborem rozpočtových opatření č. 12/2007 (soubor zahrnuje přijetí a použití několika dotací a zejména pak vnitřní
úpravy některých rozpočtových kapitol)
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního hmotného majetku
městského úřadu na pracovištích v Černošicích
a v Praze dle předložených návrhů
• rada schvaluje základní škole dočerpání prostředků investičního fondu ve výši 67 490 Kč
v roce 2007 (uhrazení části faktury na doplatek
za rekonstrukci rozvodů elektro, ústředního topení,
vody a odpadů v prostoru dílen a suterénu školy)
• rada souhlasí s nabídkou služeb Finančního
ředitelství v Praze pro daňové poplatníky při
podávání DPFO za rok 2007 a určuje kontaktní
osobu za město Černošice Ing. Janu Ullrichovou,
ved. odboru kancelář starosty, k organizačnímu
zabezpečení celé akce
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• rada nesouhlasí s prominutím poplatku stočného majitelce domu v Kazínské ulici
Odbor informatiky
• rada ve věci Výsledek vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku – připojení k internetu pověřuje odbor informatiky ve spolupráci s právníkem
předložit řádně připomínkovaný návrh smlouvy;
po podpisu smlouvy dále ukládá předložit návrh
na výpověď stávající smlouvy v potřebném termínu tak, aby byla zachována kontinuita služeb
• rada ukládá odboru informatiky předložit objednávku na nákup licencí antivirového systému
• rada ukládá odboru informatiky vystavit objednávku na dokoupení serverových licencí Microso
• rada souhlasí s navýšením ceny rekonstrukce
vyvolávacího systému na odboru dopravy za
předpokladu, že toto navýšení je konečné
Městská policie
• rada určuje nové osobní vozidlo městské policie tz. Škoda Fabia Elegance jako vozidlo s právem přednosti v jízdě (vybavení – zvláštní zvukové
výstražné zařízení doplněné zvláštním výstražným
světlem modré barvy)
Odbor dopravy
Z dopravní a bezpečnostní komise:
- ulice Revoluční, stížnost na prašnost
komise: není vhodné provádět provizorní opatření;
doporučuje provedení asfaltového povrchu dle vypracovaného plánu oprav komunikací
• rada pověřuje odbor investic, aby ulice Revoluční byla zařazena do plánu oprav komunikací
podle navrženého harmonogramu
- řešení kritických dopravních míst
komise: jednotliví členové si připraví do příštího
setkání podněty k dalšímu projednání
• rada bere na vědomí plnění úkolu
- žádost o vyznačení přechodu pro chodce na ul. Radotínská u ul. Sadová
komise: zřízení přechodu pro chodce na ul. Radotínská za přejezdem je návrh řešení nebezpečné situace
z hlediska umístění (vlakový přejezd)
• rada pověřuje odbor dopravy nechat vypracovat odborný posudek dopravním inženýrem na
zřízení přechodu pro chodce za přejezdem v ulici
Radotínské
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- odstranění betonových zábran proti dešťové vodě
v zatáčkách na ul. Vrážská
komise: dle informací SÚS Kladno k odstranění
dočasné betonové zábrany má dojít do konce roku
po vyřešení dešťové vodoteče
• rada bere na vědomí
- návrh zřízení svodidel na ul. Vrážská v zatáčce
u tří nových viladomů před betonovou zeď
komise: dle technických předpisů zřízení svodidel
v městě či obci je nadstandardním prvkem; před
betonovou zdí je zřízen odtokový žlab pro dešťovou
kanalizaci a svodidla v uvedeném místě nelze vybudovat z nedostatku prostoru
• rada bere na vědomí
- nebezpečné parkování na ul. Slunečná
komise: situace nebezpečného parkování na komunikaci není problémem jen na ul. Slunečné; nelze
řešit, pokud nejsou zřízena odstavná parkoviště ve
městě
• rada bere na vědomí
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• I. rada ve věci Stavební uzávěra Lokalita Vápenice vydává v souladu s § 98 zákona 183/2006
Sb., v platném znění, opatření obecné povahy č.
2/2007, kterým se vydává stavební uzávěra na
pozemky č. parc. 2743/5, 2746, 2747/1, 2747/2,
2747/4, 2747/5, 2747/6, 2747/7, 2750/1, 2752,
2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2756/12, část
pozemku 2808/4, 2813, 2814/1, 2814/2, 2815/1,
2815/2, 2815/3, 2816, 2817 a 2819/63 v kat. území
Černošice a na pozemky, které z těchto pozemků
budou případně odděleny
Různé
• rada vybírá pro tvorbu nových webových stránek města Černošice včetně webhostingu a správy společnost Galileo Corporation, s. r. o.
• rada ve věci Situace v ul. Puškinova ukládá
odboru dopravy vyzvat dotyčného k zajištění
bezpečného vjezdu na ul. Dr. Janského
• rada ukládá odboru životního prostředí posoudit stav vrb naproti kostelu Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích
• rada ve věci Náhradní výsadba za pokácené topoly ve Školní ulici požaduje poptání vhodného
kultivaru platanu (sloupovitě rostoucí, kulovitá
forma) pro výsadbu a předložení minimální tří
nabídek

informace

ClubKino Černošice v roce změny

Vážení čtenáři Informačního listu, vážení návštěvníci ClubKina. V minulém roce
oslavilo ClubKino páté narozeniny. To pro
vedení klubu, mimo oslavy s tím spojené,
znamenalo nejenom zamyšlení se nad tím,
co bylo, ale především jak dál? Po vyhodnocení všech pro a proti, obsahovou koncepcí
počínaje a finančními otázkami konče, jsme
se rozhodli přistoupit ke změnám, které, jak
doufáme, celý tento kulturní projekt posunou
zase o kousek dál.
Z čistě produkčního hlediska máme nyní
před sebou dvě oblasti, jichž se avizované
změny budou týkat především. Oblastí první je změna programové koncepce, oblastí
druhou je nastavení finančních pravidel do
polohy, která nejenom zajistí samotný provoz, ale umožní i postupnou obnovu pódiové technologie (zvuková aparatura, světla
atd.) včetně interiéru a exteriéru budovy,
v níž je klub provozován.
Spektrum programové skladby bude postupně rozšířeno o pořady, kterými bychom
rádi oslovili i jiné cílové skupiny, než jsou
pravověrní rockeři. Tito o svůj díl decibelů
nepřijdou, vedle toho však bude naší snahou začít znovu pravidelně uvádět nedělní
dětská představení (film, divadlo a pod.),
nově představení pro seniory, mimo běžnou
úterní filmovou produkci připravujeme filmový klub, ve spolupráci se ZŠ pořady pro
školní mládež, plánujeme tzv. menšinové
žánry atd. Ve zkratce řečeno, naší snahou
bude rozšířit kulturní nabídku tak, aby si
vybral opravdu každý.
S tím souvisí i některé změny provozní.
První, která se týká již měsíce února je zákaz kouření v prostoru ClubKina 1⁄2 hodiny
před a v celém průběhu všech filmových,
divadelních a dětských představení. Obsluha baru bude vždy patřičně instruována,
kuřáky prosíme, aby upozornění na nekuřácký večer, nebo odpoledne respektovali.

V oblasti finanční se pokusíme udržet
ceny vstupenek na minimální možné výši, přesto se postupnému navýšení ceny
vstupného v průběhu roku 2008 nevyhneme. Důvodem je zejména každoroční
inflační koeficient (ceny vstupenek jsou
5 let beze změny), dále pak výrazné zvýšení
ceny energií (elektřina, plyn), změna DPH
a daňových zákonů, v neposlední řadě pak
zvýšení cen námi nakupovaných pořadů.
Zároveň s tím budeme jako doposud hledat
i jiné zdroje financování, jako jsou grantová
podpora města Černošice a Středočeského
kraje, úzká spolupráce s MěKS, prověříme
možnosti čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU. Chystáme systém
sponzorské podpory, do produkce ClubKina
zařadíme i čistě komerční aktivity (firemní
rauty, soukromé oslavy, spolupráce s cestovními kancelářemi, komerční pronájem
prostor atd.). Získané prostředky z grantů
a komerčně zaměřených akcí využijeme
na dotace pořadů, které obsahově budou
odpovídat rozšířené programové nabídce,
avšak jdou nad rámec běžných finančních
možností produkce ClubKina.
Obě dvě zmíněné oblasti změn se přímo
dotknou Vás návštěvníků ClubKina. Věříme,
že je dokážete pochopit jako pozitivní snahu o dlouhodobý rozvoj kulturního vyžití
v Černošcích a že i nadále zachováte ClubKinu Vaší přízeň, které si velmi ceníme a bez
níž by nemělo smysl se o cokoli pokoušet.
Jak sami z tohoto stručného nástinu vidíte, je před námi celkem perný rok. Přesto
nás to pořád baví a věříme, že Vás to bude
bavit dvojnásob. Jak to celé dopadne, to uvidíme nejdříve na konci roku 2008. Zatím se
mějte moc hezky, těšíme se na Vaší návštěvu, máme Vás rádi.
Za produkci ClubKina Černošice Michal
Strejček – www.clubkino.cz / 602 613 731
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Tajenka z minulé křížovky: Neorenesanční vila se sgrafitovou výzdobou
V Karlštejnské ulici kdysi vynikal patrový rodinný dům z roku 1885, první stavba v Tichém
údolí. Fasádu patra a štítu zdobila sytě modrá
sgrafita. Černošickou neorenesanční vilu dekorovaly vedle bohaté ornamentální výzdoby
mimo jiné oválné medailony
se zobrazením bájné Kazi
a její sestry Tety. Podle písemných podkladů výzdobu
provedl sochař a malíř Josef
Mauder, švagr majitelky
domu. Josef Mauder (1854–
1920) působil jako profesor
na státní průmyslové škole v Praze. Vystudoval
umělecko průmyslovou školu ve Vídni a v letech 1870–1878 pražskou akademii.
V soupisu význačných stavebně architektonických děl od akad. architekta Jaroslava
Fröhlicha nechybí ani zmínka o této stavbě. Jako autora však Fröhlich uvádí akad.
sochaře Bohuslava Schnircha, který proslul

sochařskou výzdobou Národního divadla
v Praze a rozmanitou tvůrčí činností, mimo
jiné také sgrafity na několika pražských domech (např. svého vlastního domu na Vinohradech). Vzhledem k nedochované plánové
dokumentaci a neprobádaným dalším historickým
pramenům nemůžeme zatím
s jistotou určit skutečného
autora sgrafitové výzdoby
domu čp. 278.
Adaptace a přístavba vily
proběhla v letech 1938–39
podle projektu místního architekta a stavitele Josefa Hakla. Protože tehdejší majitel
neměl finanční prostředky na opravu sgrafit, nechal je zřejmě překrýt omítkou. I přes
pozdější necitlivé stavební zásahy zůstávají
stále rozpoznatelné pozůstatky původního
neorenesančního členění domu.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Túje; plastická hmota – B. Irská republikánská armáda; povaha; a sice
– C. Český básník; třpyt; počátek – D. První část tajenky – E. Zlost; franc. mluvnický člen;
měsíc v roce – F. Nálev; nastavení rukávu; číslovka – G. Jméno krasobruslařky Vrzáňové;
popravčí – H. Jméno herce Gibsona; vyšší savci – I. Délková míra; předložka – J. Zábavy; formát papíru – K. Hoodova zbraň; býk – L. Domácky Edward; moravská metropole;
rov; petrolejářská společnost – M. Nečasy; slovenská předložka; odspoda – N. Kusy ledu;
sbohem (lat.); štít – O. Druhá část tajenky; africký slon – P. Řetězec benzínových pump;
hodnocení v karate; pásovec – R. Voskovcův druh; zájmeno; čelist – S. Žen. jméno; start
letadla.
SVISLE: 1. Značka ruského automobilu; Belgičan; šepot; česká motorka – 2. Státní kasa; porozumění; ruční vozík; muž. jméno – 3. Hluk; člen národa v Rusku; český malíř a ilustrátor; velký papoušek – 4. Chem. značka hliníku; jemenský přístav; pysky; švédský historik
– 5. Obrovská; kód New Yorku; šelma; citoslovce smíchu – 6. Zájmeno; léta páně; omakat
– 7. Spojené národy; název písmene; sebranka – 8. Vyčnívající součásti staveb; rychlostní
zkouška (při rally); značka elektrospotřebičů; nářečně nebo – 9. Zpěvná slabika; zedničit;
předložka; angl. délková míra – 10. Dřevařské varovné volání; zemřít; lesy; značka autosvíček – 11. Součást molekuly; stádium; ruská měna; angl. ostří – 12. Pokolení; zelené součásti
kořenové zeleniny; modrá květina; pracovat na poli.
Nápověda: A. alvar – P. kata – 1. ZIM – 4. Alin – 10. varůj – 11. blade.
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Z historie Vráže – IV

I když je Vráž nejmladší částí Černošic, prožili její občané mnoho radostných, ale i tragických událostí. Dnes zde probíhá nejintenzivnější stavební ruch a již to není ono milé,
pohodové, trochu ospalé místo pro poklidné žití s výhledem do širokého okolí.
Při vzniku Vráže v roce 1924 rostly stej- tornádo. Značné škody způsobilo v severoným tempem první domy. Na výstavbě se východní části okolo hostince Pod lipou, na
podíleli místní stavitelé Dragoun, Fiala sousedním domě pana Kříže odneslo tašky
a Borecký. Stavitel Borecký v roce 1928 ze střechy. Vše dřevěné bylo rozmetáno do
postavil dvě ulice rodinných domků. Byla vzdálenosti tří set metrů. Nejvíce byl ponito pravá strana Jiráskovy a levá strana Ar- čen dům pana Nedomy pod hostincem.
besovy ulice. Většina domů neměla sklepy,
Období německé okupace
a pokud je měla, byly po větších deštích
Ve
smutném
období pro náš národ byla
zatopené. Vlhké byly i přízemní byty. Na
23.
září
1938
vyhlášena
mobilizace. Z Vráže
různých místech Vráže se tvořily močály
narukovalo
38
záložníků
a ve prospěch ara rybníčky, protože se značně zvýšila hlamády
dobrovolníci
odevzdali
osobní i nádina spodní vody v místech s minimálním
kladní
auta.
24.
4.
1939,
v
den
Hitlerových
sklonem terénu. Příčinou jsou písčitokamenarozenin,
byla
poprvé
vyvěšena
na obecnité a jílové sedimenty, které tvoří terasu
ním
úřadě
vlajka
se
skobovým
křížem.
nad Berounkou, kde stojí Vráž. Jílové vrstvy
18. února 1941 bylo v obou obcích
nepropustí vodu do větších hloubek.
úředně
zabaveno asi 45 luxusních vil pro
Obyvatelé nejvíce postižené Jiráskovy ulipotřeby
německých dívek a těhotných žen.
ce, kteří žili v narychlo postavených domech
Celkem
jich
zde bylo umístěno asi 500. Říse špatnou nebo žádnou izolací základů, se
dily
se
heslem
„My jsme tu doma“, a podle
rozhodli a začali svépomocí v akci Z budovat v sedmdesátých letech minulého století toho to vypadalo. Později byly vyměněny
tzv. dešťovou kanalizaci. Byla vedena Jirás- za chlapce, což bylo to samé. Byli z Porýní,
kovou ulicí na křižovatku s ulicí Tyršovou chovali se drze a povýšeně. Později byly oba tou k lesu, kde pokračovala otevřenou sazeny pro potřeby Wehrmachtu sokolovna
rýhou k posledním domům na Karlštejnské v Černošicích a škola v Mokropsech.
ulici a u mostu ústila do Švarcavy. Protože
V té době byla v Mokropsech a na Vráži
jiná kanalizace nebyla, napojili někteří obča- utvořena odbojová skupina Obrana nároné okolních domů do této dešťové všechnu da. Byla rozdělena na skupinu vojenskou
odpadní vodu z domácností. Co teklo a bylo – záložní důstojníci, a nevojenskou – členové
cítit z otevřené rýhy, se nedá popsat. Dosud Sokola Vráž. Obě vedl občan Vráže poručík
nebyla zasypána a stále se prohlubuje.
v záloze Zdeněk Škvor. Do jednoho z mokroKdyž mokropeská obec dostala darem peských statků jezdil na návštěvu nejkrutější
v té době módní, rychle rostoucí akátové vyšetřovatel z „Pečkárny“, a tomu byla odsazenice, vysázela je podél Švehlovy – Hu- bojová činnost vyzrazena. Všichni členové
sovy ulice. To vyvolalo řadu sporů, protože odboje byli 6. 2. 1942 pro účast na zradě
vše v okolí bylo zapleveleno náletovými Velkoněmecké říše zatčeni. Zdeněk Škvor
sazeničkami. Stromořadí proto muselo být byl 18. 5. 1943 v Drážďanech popraven, další
v čtyřicátých letech vykáceno.
členové Sokola Vráž dostali různé tresty. StaV noci 20. 8. 1938 se nad Vráží přehnalo nislav Hrnčíř se vrátil v roce 1944, Josef Kříž
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byl souzen jako mladistvý a vrátil se v roce
1944. Miroslav Macourek, František Molhanec a Jaroslav Pokorný se vrátili ve zbědovaném stavu až po osvobození Československa
v roce 1945. Oldřich Štekr byl osvobozen.

del pak nalétávalo nad les u Vonoklas. Bylo
vidět, jak v otevřené pumovnici je zaklíněna
bomba, kterou se pilot snažil odhodit. To se
mu nepodařilo a odlétal zpět ke trati. Bomba
se však sama uvolnila nad Vráží, kde zabila
tři spoluobčany. Když pan Vávra sledoval
tuto podívanou, netušil, že výbuch bomby
zabil jeho dědečka Josefa Šimanovského,
jehož tělo rozmetal do širokého okolí. Pan
Klus byl na místě mrtev a pan Tábořík, který
měl utržené obě nohy, i přes obětavou pomoc profesora Hanauska, zemřel také.

Při prohlídce Malé terezínské pevnosti vypráví průvodce o osudu mladého muže, který
se pokusil o útěk a byl a spoluvězni ukamenován. Jeho utrpení trvalo dva dny. Jmenoval se Josef Šimek a bydlel na Vráži. Smrti
neunikli ani spoluvězni, kteří byli donuceni
popravu provést – byli zaživa zazděni.

Jak se obec rozrůstala, hledalo se již v roce
1946 místo pro nový hřbitov. Jako nejvhodnější pro své písčité podloží byl vybrán
pozemek pro zhruba 200 míst, a to Na Koutech za dnešním železářstvím u Koníčků.
Součástí hřbitova měla být márnice, obřadní
síň, pitevna, infekční místnost a do dálky viditelný 10 metrů vysoký kříž. Rozpočet činil
1 200 tisíc Kč. K realizaci ale nedošlo.

Na křižovatku, kde se kříží ulice Husova,
Arbesova, Bezručova a Nerudova dopadla 30. dubna ráno letecká bomba. Tak jak
postupovalo osvobozování střední Evropy
od německé okupace, startovala letadla blíž
od dosud okupovaného území. Říkali jsme
jim „kotláři“, protože ničili kotle parních
lokomotiv; zatarasili trať a tím znemožnili
průjezd muničních vlaků na frontu. O celé
události vyprávěl pan Jan Vávra, který dalekohledem sledoval, jak dvě letadla útočí na
muniční vlak v Dobřichovicích. Jedno z leta-
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Jak šel čas, střídalo se mnoho dalších
úsměvných, ale i bolestných událostí.
Milena Křížová
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Zdeněk Škvor
František Molhanec
Jaroslav Pokorný
Stanislav Hrnčíř
Miroslav Macourek
Josef Kříž
Oldřich Štekr
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Kulturní akce v Černošicích
2. 2.
9. 2.
12. 3.
14. 3.

Mokropeský masopust
Hasičský ples – hotel Slánka od 20.00
Elena Suchánková – Club Kino od 20.30
Fernando Saunders (USA, newyorský virtuózní hráč na basovou kytaru, zpěvák,
skladatel a producent patřící mezi světovou muzikantskou elitu; v 80. letech započal
spolupráci s uznávaným představitelem městského rocku Lou Reedem, jehož dodnes doprovází na turné jako basista a vokalista; v minulosti nahrával a vystupoval
s hvězdami, jako jsou Eric Clapton, Joan Baez, Jeff Beck, Jan Hammer, Jimmy Page,
Marianne Faithfull a s dalšími)
22. 3.
Lenka Dusilová – Club Kino od 20.30
19. 4.
Olah Szabolcs Quartet Maďarsko – Club Kino od 20.30
17. 5.
OUA Trio Švýcarsko Club Kino
10. 5
Staročeské Máje – Masopustní náměstí Černošice – Mokropsy
12.–18. 5. Jazz Černošice – jazzový festival
12. 7.
Černošické Bigbeatové dunění – rock festival
16.–17. 8. Černošická Mariánská pouť
15. 11.
Koncert k 17. listopadu – Club Kino od 20.30
13. 12.
Adventní trhy
24. 12.
Česká mše Vánoční – kostel od 22.00.

Bilancování v městské knihovně aneb Máme za sebou rušný rok
Nákup nového kalendáře nás každoročně vybízí k malé rekapitulaci. Dovolte proto
i nám, vašim knihovnicím, krátké připomenutí toho, co minulý rok černošické knihovně
a jejím prostřednictvím především vám, čtenářům, přinesl.
Pro představu uvádíme na začátek několik zajímavých číselných údajů. V roce 2007
našlo cestu do knihovny celkem 3 967 návštěvníků, což je přibližně o tisíc návštěv více
oproti roku předchozímu! Počet nově zaregistrovaných čtenářů přitom vzrostl o sedm
procent. Podařilo se nám zrealizovat 18 543 výpůjček, z čehož bylo 3 737 knih naučných
a 10 754 beletrie pro dospělé a 2 104 knih naučných a 1 948 beletrie pro děti a mládež.
Díky štědrosti správců městské pokladny jsme fond knihovny mohly rozšířit o 557 nových knih, díky čemuž se počet všech knižních jednotek, které knihovna vlastní, vyšplhal
na 21 122 kusů. Seznam nejnovějších přírůstků zveřejňujeme každý měsíc na stránkách
Informačního listu.
Mezi nejžádanější tituly v roce 2007 patřily:
1) V kategorii beletrie pro dospělé čtenáře: Sheldon, Sidney – Bojíš se tmy?; Andrews, V. C.
– Půlnoční let; Hoag, Tami – Zásilka od mrtvého.
2) V kategorii naučných knih pro dospělé: Černošice vilové město na Berounce; Kolomacká, Marcela – Lásky slavných žen; Fousek, Josef – Na cestách s anděly.
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3) V kategorii knih pro děti a mládež vede: Flegel, Sissi – Ostrov zamilovaných; Petiška,
Eduard – Staré řecké báje a pověsti; Brezina, omas – Démon ticha.
Pro letošní rok jsme stávající, poměrně širokou nabídku periodik rozšířily o následující
časopisy: Maminka, Udělej si sám, Fitness a Receptář.
S velkým zájmem se setkala nabídka bezplatného přístupu na vysokorychlostní internet. Počet návštěvníků využívajících internet dosáhl v roce 2007 čísla 1 053.
V průběhu roku byl konečně nainstalován a uveden do provozu on-line katalog celého
knižního fondu naší knihovny. Katalog je přístupný prostřednictvím odkazu na webových
stránkách www.mestocernosice.cz a umožňuje zájemcům z řad široké veřejnosti v pohodlí domova zjistit, zda požadovaný titul knihovna vlastní, zda je aktuálně k dispozici či
je-li možná jeho případná rezervace prostřednictvím elektronické pošty. Do konce roku
2008 plánujeme zřízení vlastní webové stránky knihovny.
V říjnu loňského roku jsme se v rámci možností naší knihovny zapojily do celostátně
pořádané akce Týden knihoven 2007, jejímž mottem byla tentokrát „Knihovnická bašta“. Na své oblíbené pochoutky si přišli opravdu všichni zájemci – od nejmenších až po
„zasloužilé“ čtenáře. Rády bychom poděkovaly zvláště všem dětem, které se zúčastnily
výtvarných a vědomostních soutěží zorganizovaných naší knihovnou.
Poslední dva měsíce roku 2007 byly pro knihovnu nezvykle hektické. Příčinou však
tentokráte nebyla usilovná příprava na vánoční svátky, jak by se mohlo zdát. Čtenáře jsme
při vstupu vítaly nepříjemným oznámením upozorňujícím na uzavření oddělení s naučnou literaturou pro dospělé. Důvod? Kompletní rekonstrukce a sanace místnosti zasažené
dřevokaznou houbou. Díky cenově přívětivé
nabídce firmy CMF interiéry bylo možné
vybavit místnost novými slušivými regály
na knihy. A výsledek? Nezbývá, než pozvat
vás ke „kolaudaci“ na vlastní oči.
V rámci grantu Středočeského kraje
knihovna obdržela finanční prostředky na
nutnou výměnu mobiliáře také v oddělení
s dětskou literaturou. A tak jsme si stěhování nadělily pod stromeček. Doufejme jen, že
dočasné omezení výpůjčních služeb přispělo
ke zlepšení a zútulnění prostředí pro vás,
čtenáře a návštěvníky knihovny.
Na závěr bychom alespoň touto cestou
chtěly poděkovat všem našim milým čtenářům za jejich přízeň a popřát jim vše
dobré v novém roce 2008. A co popřát naší
černošické knihovně? Dostatek náruživých
čtenářů.
Držte nám palce a přijďte se podívat.
Nové regály se zaplňují knihami.

Irena Šilhánková, Eva Vacková, knihovnice
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BROWN, Sandra: Mrazivý chlad – detektivní román; CÉZAR, Jan: Četnické humoresky
– 3. díl oblíbených televizních krimi příběhů; DAVIS, Lindsey: Šelmy v aréně – historický
román ze starověkého Říma; DIVIŠOVÁ, Jana: Rubín věčného Žida – český historický thriller
zasazený do skutečného světa, doplněný promyšlenou fikcí; EDWARDSON, Ake: Vyměněná
tvář – švédská detektivka; FALCONER, Colin: Lovci perel – dobrodružný román; HEŘMANOVÁ, Radka: Návštěvy se nežerou – současná česká humoristická próza; KAČÍRKOVÁ, Eva:
Musíš mě zabít – česká detektivka; KUBÍKOVÁ, Karla: Rafanda – český společenský román
pro ženy; MONYOVÁ, Simona: Hra svalů – česká psychologická próza; REICHS, Kathy: Svaté
kosti – thriller; SHRIVER, Lionel: Musíme si promluvit o Kevinovi – psychologický román.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
MESSNER, Reinhold: Gobi. Poušť ve mně – cestopis slavného horolezce; NIESNER, Jan:
Nebe není ráj, aneb, Starý pilot vypravuje – známý vojenský stíhací pilot a učitel létání
vzpomíná na nesnadnou cestu stát se pilotem; NOVOTNÝ, Martin: Daňové zákony – úplná
znění platná v roce 2008; ŠTROBOVÁ, Alena: První dámy – autorka v knize představuje celkem 12 žen, výjimečných osobností české politiky, kultury a ekonomiky; UNGEROVÁ, Marína:
Pohledy do interiéru – bohatě fotograficky vybavená publikace ukazuje různá řešení interiérů
domů a bytů.
Pro děti a mládež:
Slova, která se chci naučit – leporelo pro nejmenší; ARDAGH, Philip: Strašné časy – vtipné
příběhy nejen pro mládež; BREZINA, Thomas: Noc oživlých mumií – dobrodružný příběh
pro děti; LANCZOVÁ, Lenka: Letní něžnosti – dívčí román; OTTESEN, Josefine: Ledový
květ – dívčí fantasy příběh z edice W.I.T.C.H.; RODDA, Emily: DELTORA – Lesy hrůzovlády
– 1. část osmidílné fantasy.

Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 13.00 – 19.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.

Oznámení pro čtenáře
Omlouváme se všem našim čtenářům, že z provozních důvodů bude v týdnu od 11. do 15. 2. 2008
omezena otevírací doba knihovny na pondělí a středu od 12.30 do 18.00. Děkujeme za pochopení.

Dobřichovice

Kultura v okolních obcích

9. února od 20.00 – Fürstův sál – PKS koncert dobřichovického rodáka, reportéra
a spisovatele Josefa Klímy, Václava Veselého z Irish Dew a folkaře Pavla Půty (vlastní
repertoár ovlivněný největší rockovou érou).
16. února od 19.00 – Fürstův sál – cestovatelská beseda K. Wolfa (Barma).
17. února od 15.00 – Fürstův sál – Divadlo bez opony uvádí pohádku Palečkovy příhody.
21. února od 20.00 – Fürstův sál – koncert skupiny Žalman a spol. (předprodej v knihovně).
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Handa Gote aneb Víc než divadlo v Club Kinu
Odbor kultury vás zve v pátek 22. 2. od 20.00 do Club Kina na víc než zajímavé a experimentální divadelní představení souboru Handa Gote, spojené s koncertem skupiny B4.
Handa Gote je projekt pro výzkum a vývoj tanečního a pohybového divadla, výtvarného
divadla, hudby a zvukového designu a integraci vědy a technologie v umění. Skupina
byla založena začátkem roku 2005 jako nová platforma pro projekty, které od roku 2000
vytvářeli společně Tomáš Procházka (hudebník, zvukový designér) a Veronika Švábová
(choreografka a tanečnice). Procházka má zkušenosti mimo jiné z divadla Buchty a loutky a improvizační hudební skupiny B4, choreografku a tanečnici Veroniku Švábovou je
možné znát třeba z představení bratří Formanů. Oslovili pak Roberta Smolíka (scénografa a výtvarníka) a Jakuba Hyblera (specialistu na video, technologie, počítače a světelného
designéra), a to byl začátek existence divadelní skupiny Handa Gote, což znamená v japonštině pájka. Tento název si skupina zvolila proto, že ráda pracuje s nalezeným a recyklovaným materiálem, užívá staré, opotřebované nebo rozbité věci, což je velmi „český“
způsob tvorby. Členové divadla se snaží vytvořit něco na způsob syntetického divadla,
používají prvky fyzického divadla, vizuálního umění, využívají živou hudbu a sound art.
Více informací najdete na www.handagote.com.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Pozvánka na kurzy orientálního tance
Chtěla bych pozvat všechny zájemce na zahajovací hodinu kurzů orientálního tance,
která se bude konat v úterý 5. února od 19.30 v budově základní školy v Mokropsech.
Tancovat budeme od února do července ve školní tancovně. Lekce jsou určeny pro začátečnice, věk ani fyzická kondice není důležitá. Cena za lekci je 120 Kč, v případě, že si lekce
předplatíte, zaplatíte 100 Kč. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 733 560 314.
S pozdravem Ludmila Vaňková-Svozilová

Mateřská škola pořádá divadelní představení
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se konají v naší škole v Topolské ulici 518 v Mokropsech:
8. 2. (pátek)
9.30
Šípková Růženka
25. 2. (pondělí)
10.00
O kohoutkovi a slepičce
12. 3. (středa)
10.00
Kocour Damián
25. 3. (úterý)
9.30
O Palečkovi, O Smolíčkovi
9. 4. (středa)
10.30
Červená Karkulka
30. 4. (středa)
9.30
Holka nebo kluk
14. 5. (středa)
9.30
O třech kůzlátkách
29. 5. (čtvrtek)
10.00
Kdo zachrání princeznu
10. 6. (úterý)
10.30
Tygřík Péťa
26. 6. (čtvrtek)
9.00
O zajíčkovi
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě. Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Trabantem Hedvábnou stezkou (2 takty, 2 válce, 12 zemí, 15 000 km)
Rádi bychom vás pozvali na
6. 2. od 19.00 do Club Kina na
unikátní přednášku o netradiční
cestě Trabantem napříč Střední
19:00
Asií! Kde všude ten malý žlutý
bakeliťák byl? 3. srpna vystartovali z Prahy Daniel Přibáň, Vladislav Růžička a Jan Martin Kozel,
aby v příštích dnech pokořili na
kolech svého vypucovaného vozu
trabantem
Střední Asii. Zdolali Bospor a zamířili přímo do srdce Turecka,
Prednáška
6. 2. 2008
ˇ
napříč Ankarou až do nádherné
Kapadokie (2 742 km od domova). Přecpaný trabant si oddechl až na trajektu přes turecké jezero Van a trochu se zapotil při výstupu nedaleko Araratu k místu, kde údajně leží
bájná Noemova archa. Z pašeráckého města Dogubeyazitu startoval rovnou do nábožensky nejortodoxnějších míst expedice – Íránu. Jenže zde byly problémy spíše s benzínem,
který zkrátka nebyl k mání. Rychlý výpočet ukázal nejkratší možnou trasu přes jih Kaspického moře k prvnímu hraničnímu přechodu. Po boji s úřady a nelegálními překupníky se ocitla motoristická legenda konečně na hranicích s Turkmenistánem (6 000 km
od domova). Po jediné silnici křižovala zapomenutou zemí i hlavním městem Aškabádem, aby záhy vjela do srdce hedvábné stezky – uzbecké Buchary, Samarkandu a Khivy
(8 112 km). Nejvýchodnější bod dobyt, kola se stočila přes smutné, vyschlé dno Aralu,
této ekologické katastrofy posledních desetiletí, do ruské Astracháně na severu Kaspiku
(10 655 km). Hlásí se podezřelými zvuky z motoru, takže cesta přes Kerč na Krym a pak
na sever napříč Ukrajinou je provázena neustálými obavami, rozebíráním a tlačením.
Ani slovenské Tatry však nezastavily nepřeslechnutelný dvoutakt a po vyčerpávajících
padesáti dnech s 15 422 km na tachometru dorazila expedice zpět do Prahy. Černošice,
coby rodiště Martina, byly jednou z posledních zastávek. Teď se expediční tým vrací, aby
vám ukázal více než 300 fotek z cesty doplněných několika autentickými záběry o tom, co
Za odbor kultury Pavel Blaženín
dokáže docela malé auto a banda šílenců.
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černošický rodák vypráví o dalekých krajích

hedvábnou stezkou
ˇ
ˇ
Takrka
300 fotografií doplnených
unikátními pohyblivými obrázky ze
ˇ
ˇ
zapomenutého sveta
strední
asie

vstupné dobrovolné

Dvojkoncert Petr Henych & G-bod a Lokomotiva Planet
Zveme vás v sobotu 9. 2. od 20.30 do ClubKina na skvělý
Rockový večírek v podání Petra Henycha & G-bod s funící
Lokomotivou Planet v zádech. Za kapelou G-bod se neskrývá
nikdo jiný než kytarový velmistr Petr Henych. Ten poté, co
opustil „sólového“ Petra Koláře, se začal věnovat svému instrumentálnímu projektu, s nímž mu pomáhají basista Martin Hroněk a bubeník Jakub Homola. Lokomotivu Planet není třeba
představovat, neboť je černošickému publiku velmi dobře zná(pb)
má. Vstupné 90 Kč.
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