Čí s l o 1 – l e d e n 2 0 0 9

w w w.mestocernosice.cz

Tygři v souboji s anaďany nezlamali
Přehled nejvýznamnějších projetů města
V boji s graffity je třeba spojit síly všech
Tom ote – hvězda motoristicého sportu
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Pohotovost voda
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Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Starosta města Aleš Rádl zahájil
3. ledna čestným vhazováním mezinárodní utkání mezi dorostenci
SK Černošice a stejně starými borci
kanadského týmu Pickering Panthers. Černošičtí nastoupili do boje
se snahou předvést co nejlepší výkon,
ale přílišná motivace jim svazovala
nohy i ruce. Po velkém boji nakonec
prohráli s Kanaďany tři ku šesti.
Ostudu však neudělali, byli důstojným soupeřem a se ctí se zhostili
reprezentace České republiky. Více
o utkání uvnitř listu.
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Územní plány a územně analytické podklady

V dnešní době všichni přicházejí s různými analýzami a syntézami. Po přečtení názvu
článku si nejeden čtenář řekne, že tento módní trend dorazil i do našeho města. V zásadě
má pravdu, ale na obhajobu všech těch analýz je třeba konstatovat, že v dnešní době si
každý z nás dělá určitou analýzu, například když si kupuje novou pračku.
Územně plánovací dokumentace, do které
patří i územní plány, jsou opatřeními v území, která stanoví, jakým způsobem se ten či
onen pozemek může využít. Územní a regulační plány také například stanoví minimální
velikosti pozemků určených k zastavění
a omezení velikosti jednotlivých druhů staveb. Územně plánovací dokumentace může
určit pořadí zastavování jednotlivých lokalit
a podmínit jejich zastavování (např. rozvoj
lokality podmínit dokončením přístavby
čistírny odpadních vod). Úkolem územních
plánů je také vymezit plochy, které se nebudou zastavovat vůbec, nebo stanovit koridory
nových silnic, cyklotras a podobně. Výše uvedený výčet je jenom zlomkem toho, co v území řeší územně plánovací dokumentace.
Dostatek informací je nezbytností
Pro to, aby se dal vytvořit kvalitní územní
plán, je třeba mít dostatek informací nejen
o vlastním území obce, ale také o situaci
v okolních obcích. Je třeba znát i možnosti
napojení na sítě technického vybavení (např.
kanalizace, vody), vědět, které lokality jsou
pohledově exponované a které budovy je
třeba chránit, protože jsou architektonicky
hodnotné. Další důležitou informací při
tvorbě územních plánů je znalost demografických údajů (počet obyvatel, věková struktura, předpoklad vývoje počtu obyvatel atd.).
Při tvorbě územních plánů je třeba také znát
např. kapacity škol, sportovišť, místa ohrožená erozí a nedostatečnou retencí. Zkrátka
a dobře, před zahájením prací na územním
plánu je třeba mít dostatek znalostí o vlastním území obce, znát problémy a střety
v území, hodnoty a limity využití území
a také informace o záměrech sousedních obcí, které mohou mít dopady na naši obec.
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Co jsou to střety v území?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď.
V této souvislosti je tedy třeba sáhnout do
teorie územního plánování. Cílem územního
plánování je zajistit přiměřený udržitelný
rozvoj území (přírodní a hospodářský pilíř
a pilíř soudržnosti společenství obyvatel).
Tři pilíře udržitelného rozvoje území se
musí rozvíjet souměrně. Nelze jednostranně
rozvíjet podmínky pro příznivé životní prostředí bez toho, aby se přiměřeně nerozvíjely
podmínky pro hospodářský rozvoj a podmínky pro soudržnost společenství obyvatel.
Čtenář si řekne: „Co si mám představit pod
hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel?“ Co patří do příznivého
životního prostředí, si asi každý dokáže
představit. Horší je to u hospodářského rozvoje. Do tohoto pilíře patří například rozvoj
silniční, železniční i letecké dopravy, vytvá-

z radnice
je přínosem pro nakupující a vytváří nová
pracovní místa. Doprava, která vznikne
zásobováním tohoto střediska i doprava
nakupujících, je však zátěží pro širší území
obce. Dopravní ruch okolo nákupního střediska pak může mít negativní vliv na životní
prostředí. Střety v území jsou tedy obecně řečeno vzájemné střety jednotlivých jevů v území (např. rozšiřování
zastavitelných
ploch
na úkor volné krajiny,
návrh nové silnice
v území s urbanisticky
hodnotnými
stavbami, úrovňová křížení
silniční a železniční
dopravy, atd.). Úkolem
územního plánování je
pak kompromisně tyto
střety řešit.

ření pracovních míst, rozvoj služeb, obchodů
a výroby. Do pilíře soudržnosti společenství
obyvatel patří například rozvoj předškolních
zařízení, škol, zdravotních zařízení, veřejné
hromadné dopravy, veřejně přístupných sportovišť, různých volnočasových zařízení (např.
cyklostezky a in-line dráhy), území pro kvalitní bydlení a území pro rekreaci.
To, co je dobré pro jeden pilíř rozvoje,
nemusí být dobré pro pilíř druhý. Například výstavba nového nákupního střediska

Databáze informací
o území
Nový stavební zákon ukončil platnost
všech územních plánů,
a to nejpozději k roku
2015. Z toho prakticky plyne, že všech 79
obcí, které spadají do
správního území obce
s rozšířenou působností Černošice, budou tvořit nové územní plány.
Nový stavební zákon také stanovil, že obce s rozšířenou působností vytvoří pro své
správní území (okres Praha-západ) databázi
informací o území, kterou budou udržovat
a pravidelně každé dva roky aktualizovat.
Tato databáze informací o území sleduje
celkem 119 jevů v území. Databáze se pak
zpracuje formou SWOT analýzy (analýza
silných a slabých stránek, definování příležitostí a hrozeb). Následně se provede rozbor
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udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností. Tento rozbor a databáze
jsou souhrnně nazývány územně analytickými podklady, které jsou pak základem pro
tvorbu územních plánů.
Databáze informací o území byla vytvořena ze tří hlavních zdrojů. Jednak informace
poskytli vlastníci technické infrastruktury
(vodovodů, kanalizací, sdělovacích kabelů
atd.). Druhým zdrojem byli poskytovatelé
z řad orgánů veřejné správy (například statistický úřad, památkáři, Povodí Vltavy, báňský úřad – poddolovaná území Jílové a Mníšek, atd.). Posledním zdrojem informací byly
vlastní průzkumy úřadu územního plánování našeho městského úřadu a průzkumy
a práce prováděné specialisty na příslušnou

problematiku. Náš úřad na tyto specializované práce obdržel dotaci z Integrovaného
operačního programu Evropské unie a ze
státního rozpočtu ve výši 1,1 mil. Kč.
Městský úřad Černošice, úřad územního
plánování, dokončil práce na územně analytických podkladech v prosinci 2008 a část
výsledků si můžete prohlédnout na grafech.
Celé územně analytické podklady najdete
na adrese chttp://www.mestocernosice.cz/
mapy-a-uzemni-plany/uzemni-plany/. Program Integrovaného operačního programu
Evropské unie pak najdete na adrese http:
//www.strukturalni-fondy.cz/iop.
Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru
územního plánování a stavebního řádu

problem@mestocernosice.cz

Rozhodnutím zastupitelstva města byla v květnu roku 2008 zřízena e-mailová adresa
problem@mestocernosice.cz pro zasílání podnětů, připomínek a dotazů k řešení problémů v našem městě. Podání prostřednictvím této adresy v roce 2008 učinilo 16 občanů.
Připomínky a dotazy se týkaly většinou
nepořádku v rámci stavebních akcí, technologických postupů rekonstrukcí a oprav
a možností zajištění čistoty a pořádku ve
městě. Většina připomínek a dotazů mohla
být vyřešena obratem – například přerostlý
keř, který zakrýval označení ulice, drobné
nepořádky na stavbách města, informace,
kde lze získat formulář nebo informace
o povinnostech občanů k zajištění čistoty
a pořádku ve městě. Některé z připomínek si vyžádaly delší dobu řešení – úprava
poškozených komunikací nebo instalace
veřejného osvětlení, a některé podněty,
jako například požadavek vyasfaltování
komunikace, je potřeba řešit v souladu
s plánovanými investicemi v dlouhodobém
horizontu.
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V každém případě se občanům dostalo
odpovědi na jejich podnět, v mnoha případech naopak město obdrželo poděkování
za vyřešení problému.
Dále je možné využít telefonní čísla
724 005 980 a 721 448 443 pro zasílání
MMS zpráv o aktuálním nepořádku ve
městě. Této možnosti využili vloni 3 občané a jednalo se o nepořádek kolem kontejnerů po víkendu a situaci na poškozených
komunikacích po dešti.
Všem, kteří využili těchto způsobů komunikace s městem, děkujeme a připomínám, že adresa:
problém@mestocernosice.cz
je tu pro Vás.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z radnice

Hodiny pro veřejnost na pracovištích Městského úřadu Černošice
Pracoviště Černošice
• Riegrova 1209 – odbor kancelář starosty (podatelna), odbor investic a správy majetku, finanční odbor (pokladna, poplatky), odbor územního plánování a stavebního řádu, správní
odbor (matrika a evidence obyvatel, ověřování)
• Karlštejnská 259 – tajemník městského úřadu, odbor kancelář tajemníka (personální oddělení, právnička města), odbor kultury, oddělení sociálních věcí a úředníci odboru životního
prostředí a odboru dopravy vykonávající činnosti v místní správě.
• Topolská 660 – odbor technické služby
Hodiny pro veřejnost jsou shodné pro všechna pracoviště úřadu v Černošicích, a to:
pondělí a středa
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Hodiny pro veřejnost vybraných pracovišť (pokladna, ověřování listin a podpisů, vydávání
výpisů z Czech POINTu, 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
Hodiny pro veřejnost podatelny:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00
úterý a čtvrtek
8.00 – 11.30
pátek
8.00 – 10.00
sobota

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:
Hodiny pro veřejnost: odbor dopravy, správní odbor (i Czech POINT):
pondělí a středa
8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 12.00
Hodiny pro veřejnost ostatních odborů (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor
životního prostředí, živnostenský úřad):
pondělí a středa
8.00 – 17.00
Pro objednání na některé činnosti z oblasti odboru dopravy, správního odboru a odboru
živnostenský úřad na pracovišti Podskalská 19, Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, kde také
najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě
a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť:
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská.
251 641 183 – technické služby Topolská 660.
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Czech POINT poskytne výpis z bodového hodnocení z registru řidičů

Od července loňského roku mohou občané Černošic využívat služeb kontaktního místa Czech POINT, kde jsou poskytovány výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Od
1. ledna lze z Czech POINTu kromě výše uvedených výpisů získat i výpis z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů.
3) Žadatel pro vydání výpisu musí znát
IČO (identifikační číslo organizace).

O všechny tyto výpisy lze požádat na
městském úřadu v Riegrově ulici v kanceláři č. 6 odboru investic a správy majetku
(pracovnice Jindra Urbanová, Naděžda
Švehlová a Kateřina Mazánková).
Výpis z katastru nemovitostí:
1) O tento výpis může požádat kdokoli bez
předložení dokladu totožnosti.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč + za každou další stranu 50 Kč.
3) Žadatel pro vydání výpisu musí znát:
katastrální území a dále buď:
- LV (list vlastnictví)
- číslo parcelní
- číslo popisné / číslo evidenční.
Výpis z Obchodního rejstříku:
1) O tento výpis může požádat kdokoli bez
předložení dokladu totožnosti.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč + za každou další započatou stranu 50 Kč.
3) Žadatel pro vydání výpisu musí znát IČ
(identifikační číslo organizace).
Výpis z Živnostenského rejstříku
1) O tento výpis může požádat kdokoli bez
předložení dokladu totožnosti.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč + za každou další započatou stranu 50 Kč.
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Výpis z Rejstříku trestů
1) Tento výpis lze vydat osobě, které se
výpis týká a má platný doklad totožnosti, nebo osobě mající plnou moc,
kterou je možno získat na Městském
úřadu v Černošicích v kanceláři
Czech POINTu (kancelář č. 6), nebo
formulář můžete stáhnout na stránkách města dle postupu:
a) www.mestocernosice.cz
b) Na stránkách v menu vybrat
– Městský úřad
c) Organizační struktura městského
úřadu
d) úřady, odbory, útvary
e) odbor investic a správy majetku
f) Dokumenty: formulář: PLNÁ MOC
2) Za tento výpis se účtuje 50 Kč.
Výpis z bodového hodnocení řidičů:
1) O tento výpis může požádat osoba,
která předloží platný doklad totožnosti
a řidičský průkaz.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč + za každou další započatou stranu 50 Kč.
Po
Út
St
Čt
Pá

Pracovní doba Czech POINTU:
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
8.00 – 11.30
8.00 –11.30
Za odbor investic a správy majetku
Kateřina Mazánková
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Datové schránky a elektronické úkony (I)
V tomto a v následujících číslech IL chceme čtenáře seznamovat s novinkami z oblasti eGovernmentu – elektronizace veřejné správy. Příspěvky jsou vedeny formou virtuálního rozhovoru, v němž odpovídáme na nejčastěji kladené otázky.
Otázka: V oblasti elektronizace veřejné správy se objevilo mnoho novinek, např. dálkový
přístup ke katastru nemovitostí nebo Czech
POINT, ale jejich využívání bylo z hlediska občana v podstatě dobrovolné. Letos se diskutuje
především o „datových schránkách“ – budeme
snad povinni jich využívat?
Odpověď: Z hlediska občana se na principu dobrovolnosti nic nemění. Zákon č. 300/
2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabývá
účinnosti dnem 1. července 2009, zavádí pojem
„datové schránky“. Datové schránky se zřídí
povinně především všem orgánům veřejné
moci (např. obecním a městským úřadům)
a právnickým osobám zapsaným v obchodním
rejstříku. Fyzické osoby a podnikající fyzické
osoby mohou o zřízení datové schránky dobrovolně požádat. Bude je zřizovat bezplatně
Ministerstvo vnitra ČR.
Otázka: Kromě datových schránek používá
zákon č. 300/2008 Sb. pojem „autorizovaná
konverze dokumentů“. Co to znamená?
Odpověď: Dokumenty v elektronické formě
jsou tímto zákonem v podstatě „zrovnoprávněny“ s listinnou podobou. Dokument v listinné
podobě bude možno převést do elektronické
podoby a naopak, ověřit jejich shodu a opatřit
ověřovací doložkou – elektronická forma bude
mít hodnotu „notářsky“ ověřené kopie.

nevyzvedne a nebude s datovou schránkou pracovat?
Odpověď: Nepřihlásí-li se do datové schránky příjemce (oprávněná osoba podle zákona)
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument
do datové schránky dodán, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem této
lhůty. Ignorovat podání bez vážných následků
nebude možné. Pouze za určitých podmínek,
stanovených např. správním řádem, bude
moci příjemce žádat o neúčinnost doručení.
Bude tedy jen ke škodě příjemce, že s datovou
schránkou nepracuje.
Otázka: Komu dokumenty prostřednictvím
datových schránek doručovat nelze?
Odpověď: Použití datových schránek bude
povinné pro vzájemnou komunikaci orgánů
veřejné moci mezi sebou a dále pro komunikaci orgánů veřejné moci vůči všem právnickým či fyzickým osobám, kterým byla datová
schránka zřízena povinně či na základě žádosti. Použití datových schránek bude nepovinné
pro komunikaci právnických a fyzických osob
vůči orgánům veřejné moci. Datových schránek nebude možno využít pro vzájemnou
komunikaci mezi fyzickými a právnickými
osobami. Fyzická či právnická osoba tedy může podle zákona doručovat dokumenty pouze
orgánu veřejné moci, nikoliv jiné fyzické či
právnické osobě.

Otázka: Jak souvisí „datová schránka“ a elektronická pošta, jak ji známe z Internetu?

Otázka: Kde je možno hledat další aktuální
informace o datových schránkách?

Odpověď: Ačkoliv některé vlastnosti, včetně
dostupnosti prostřednictvím Internetu, jsou
podobné, nejde o běžnou elektronickou poštu. Datová schránka je elektronické úložiště,
určené k bezpečnému a prokazatelnému doručování dokumentů. Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou.

Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
Ing. Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava
Cimrmanová, odbor informatiky.

Otázka: Co se stane, když příjemce podání

Odpověď: Prováděcí předpis k zákonu
č. 300/2008 Sb. zpracuje Ministerstvo vnitra
ČR pravděpodobně do března 2009. Aktuální informace lze nalézt na stránkách http:
//www.datoveschranky.info/.

Pokračování příště.
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Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2009: Zákon č. 1/2009 Sb.

Zákon č. 1 ze dne 18. 12. 2008, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Publikován je ve Sbírce zákonů – částka 1, která byla rozesílána dne l. l. 2009. Podle
této novely bude postupováno již ve zdaňovacím období roku 2009.
Informace k novele zákona pro veřejnost
je umístěna na internetu České daňové
správy (http://cds.mfcr.cz) v sekci Daně
a poplatky/Daň z nemovitostí.
• Zrušuje osvobození novostaveb na
15 let
I. již přiznaný nárok z předchozích let
bude naposledy za období 2009 (v roce 2010 daň naběhne),
II. od 1. 1. 2009 nelze nově přiznat osvobození stavby nebo bytu dokončené
v roce 2008.
• Zrušuje osvobození při zateplení staveb
I. již přiznaný nárok z předchozích let
bude naposledy za období 2012 (v roce 2013 daň již nelze poskytnout),
II. od 1. 1. 2009 nelze nově přiznat osvobození stavby nebo bytu – zateplení
provedeno v roce 2008.

je zachováno, jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení
je finančně nákladné.
Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic,
vinic, zahrad, ovocných sadů „A“ a trvalých
travních porostů „B“ z použití místního
koeficientu: /stanovení místního koeficientu 2 – 5 násobek daně – OZV obce r. 2008/
= Město Černošice takovýto koeficient nestanovilo, takže žádný změnový koeficient
od roku 2009 nemá!!!
Dne 21. 8. 2008 nám byla doručena OZV
č. 1/2008 Města Černošice s koeficientem
1,5 pro stavby „J“, „K“, „N“, „O“, ale tato
úprava je již aplikována od roku 1997 OZV
č. 24 (účinnost dnem 31. 7. 1997). Z toho
vyplývá, že pro Černošice se rokem 2009
daň nemění.

Důležitá změna pro rok 2009 u všech
obcí
našeho správního území: navýšeOsvobození týkající se změny přechodem z pevných paliv na obnovitelnou ener- ní ceny půdy pro výpočet daně!!!!!
gii solární, větrnou, geotermální a biomasy,

Finanční úřad Praha-západ

Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky
Finanční úřad Praha-západ informuje
daňové poplatníky, kteří budou za rok
2008 podávat daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, že v rámci
Datum návštěvy/konzultace
Stanovené hodiny
Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedených termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu – bez front
a v „domácím“ prostředí – mohli vyřídit
své záležitosti. V rámci těchto úředních
hodin mohou daňoví poplatníci platně
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služeb poskytovaných veřejnosti budou
pracovníci úřadu přítomni v následujících dnech na Městském úřadu Černošicích:
24. 3. 2009

26. 3. 2009

11.00 – 16.00

12.00 – 18.00

podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů a rovněž mohou
obdržet složenku pro případné zaplacení
daně.
Finanční úřad Praha-západ

z radnice

Akce kontejnery jaro 2009 začíná 14. března
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:

14. 3. od 9.00–14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
21. 3. od 9.00–14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
28. 3. od 9.00–14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)

Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
4. 4. od 9.00–14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
11. 4. od 9.00–14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách.

V minulých dnech vyměnili pracovníci odboru technické služby desítky poničených cedulí
s názvy černošických ulic. Mimoto osadili i cedule do ulic nově vzniklých. Jedna z těchto
nových ulic na Vráži dostala jméno Červánková.
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Napadený muž bodnutí nožem do ledvin přežil

V časných ranních hodinách 9. ledna byla hlídka městské policie vyslána do
herny na Kazíně, kde byl údajně pobodán jeden z hostů. Strážníci, kteří na
místo dorazili během několika minut, skutečně zjistili muže s bodným poraněním v oblasti ledvin a ihned přivolali záchrannou službu. Pachatele trestného činu zadrželi a předali Policii ČR k provedení trestně právních úkonů.
Opilec si ustlal na ulici – 21. prosin- ve domluvila mládeži, která velice hlace ráno byla městská policie přivolána sitě a za pomoci zábavní pyrotechniky
k muži ležícímu na ulici Radotínská. předčasně oslavovala příchod Nového
Strážníci zjistili mladíka, jenž sice pře- roku, a rovněž domluvou řešila naruhnal konzumaci alkoholu, ale na cestu šení veřejného pořádku skupinou křikk domovu se vydal bez jejich pomoci.
lounů před restaurací U Kalinů.
Žena zemřela pod koly vlaku – 21. Nepozorná řidička měla štěstí – 2. ledna
prosince odpoledne došlo v místě že- dopoledne byla městské policii oználezniční zastávky Černošice k nehodě, mena dopravní nehoda v ulici Dr. Jankterá měla smrtelné následky. Pod koly ského. Na místě strážníci zjistili osobvlaku tu skončila mladá žena z Prahy. ní motorové vozidlo převrácené na
Věc vyšetřuje Policie ČR Praha venkov. střechu a jako zázrakem nezraněnou
Nehoda omezila vlakovou a silniční řidičku. Strážníci místo zajistili a věc
dopravu.
předali k projednání Policii ČR. Jako
Přerazil závoru a ujel – v noci z 22. příčina havárie byla uvedena nepozorna 23. prosince neukázněný řidič svým nost řidičky.
vozidlem přerazil závoru na železničním přejezdu v Černošicích a z místa
nehody ujel. Na žádost Policie ČR vyhodnotili strážníci záznam městského
kamerového systému a zjistili, že hledané vozidlo vjelo na přejezd v době, kdy
svítilo červené světlo.
Štědrý den ve znamení nehod – 24. prosince ve večerních hodinách přijali
strážníci oznámení o dopravní nehodě
tří vozidel v ulici Radotínská. Po příjezdu na místo zjistili, že jeden z řidičů
požil alkohol. Hrozí mu odebrání řidičského oprávnění až na dva roky.
Nouzový signál přivolal pomoc –
Hlídka zasahovala v Třebotově – 1. ledna večer přivolal strážníky do DPS
29. prosince na základě oznámení o ru- nouzový signál provozovaný městskou
šení nočního klidu zasahovala hlídka policií jako služba pro seniory. Na místě
městské policie v obci Třebotov. Nejpr- zjistili ženu, která si při pádu poranila
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paži. Zraněné poskytli první pomoc
a poté přivolali lékaře.

policie oznámení, že za zámečkem
v Dobřichovicích skupinka mladíků
páchá škodu na majetku. Strážníci po
příjezdu na místo již žádného z výtečníků nezastihli, nicméně budou zde
provádět pravidelné kontroly zaměřené
především na sprejery.

Zachraňovali zraněnou kočku – 4. ledna byla hlídka městské policie přivolána
do obce Ořech, kde jí byla předána odchycená poraněná kočka. Strážníci zvíře odvezli do útulku, kde se mu dostalo
veterinárního ošetření.
Kamera pomohla odhalit zloděje – 13.
Podchlazený skončil v nemocnici – ledna dopoledne došlo v Dobřichovi7. ledna v nočních hodinách byla hlíd- cích k vloupání do osobního motoroka městské policie přivolána do ulice vého vozidla. Strážníkům se podařilo
V Dubině, kde zjistila muže jevícího zjistit svědka, který viděl odjíždět voziznámky podchlazení. Po poskytnutí dlo s pachatelem směrem na Černošice.
první pomoci převezla muže záchranná Na základě této informace prověřili
služba do motolské nemocnice k ošet- záznam kamerového systému města
ření.
Černošice, vozidlo identifikovali a věc
Sprejeři pod kontrolou – 7. ledna ve předali kriminální policii.
večerních hodinách přijala městská Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice

Graffity jsou problém, se kterým se chce město vypořádat
V Černošicích se stále objevují graffity. A i když se v několika případech
podařilo městské policii zjistit a polapit jejich autory, stále se objevují nové
a nové případy tímto způsobem poškozovaného majetku.
Vedení města proto zvažuje kroky, které
povedou k okamžitému odstraňování
těchto „uměleckých děl“ z plotů, budov
a dopravních značek. Tímto úkolem, jehož splnění nezbytně vyžaduje podporu
obyvatel, byla pověřena městská policie ve
spolupráci s odborem technických služeb.
V minulých týdnech provedla městská
policie dokumentaci popsaných a pomalovaných nemovitostí a majetku. Materiál bude sloužit zejména k porovnání
projevu stávajících výtvorů s případnými výtvory dalšími. Toto porovnání bude
provedeno ve spolupráci s kriminální
policií Praha venkov. Druhým krokem
je rozšíření městského kamerového
systému, jehož další dvě kamery jsou

nainstalovány v nově zrekonstruované
části ulice Karlštejnská. Třetím krokem
je účinnější spolupráce s veřejností, a to
ve smyslu vlastního ohlídání majetku.
A nejen svého, ale i majetku sousedova,
neboť na vlastní dům si z okna nikdo
nevidí, vidí ale na dům v sousedství. Při
jakémkoliv podezření na výše uvedenou
trestnou činnost, neboť se jedná o trestnou činnost, zavolejte prosím policii.
V neposlední řadě radnice projednává
možnost jisté spoluúčasti na odstraňování těchto výtvorů, které hyzdí ploty
a budovy. Podobný program již existuje
v dalších městech a obcích, kde se tento
nešvar daří úspěšně omezovat.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
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Tříkrálový průvod byl všude srdečně vítán

V neděli 4. ledna vyšel královský průvod, spojený
stejně jako minulý rok se sbírkou Arcidiecézní charity, na svou cestu po Mokropsech a Vráži. Zúčastnilo se ho více zpěváků, hudebníků i těch, kteří jej
doprovázeli po celé trase. Také domů, kam průvod
zavítal, bylo letos více – téměř dvě desítky.
Tři králové na koních byli všude očekáváni a srdečně vítáni. Hospodyňky měly připravené nejen
peníze do pokladničky ACH, ale také pohoštění
a výslužku do košíku. Domácí si společně s průvodem za doprovodu dvou harmonik zazpívali koledy
a vánoční písně. Asi za dvě hodiny došel průvod ke
svému cíli – k Domu s pečovatelskou službou na
Vráži. Tady zazněl celý repertoár naposledy a králové s doprovodem se rozešli ke svým všedním
povinnostem.
Do kasičky ACH bylo v Černošicích vybráno
3 735 korun. Charita Neratovice, pod niž náš průvod spadal, vybrala celkem 57 800 korun.
Za rok se těšíme na třetí ročník. Bylo by hezké,
kdyby se k této akci připojily další skupiny. ČernoZa organizátory akce
šice jsou přece dost velké.
Dagmar Cvrčková a Edita Metličková
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Tom Kotek mezi hvězdami motoristického sportu

V honosných prostorách Sporting Clubu v centru Monte Carla převzali nejlepší automobiloví
závodníci světa ocenění za své skvělé sportovní výkony. Stalo se tak na slavnostním galavečeru
mezinárodní automobilové federace (FIA), který ukončil automobilovou sezónou 2008.
Z rukou monackého prince Alberta a prezidenta FIA Maxe Mosleye převzali ocenění
také tři reprezentanti České republiky – Tomáš Kotek (mistr Evropy v rallycrossu), David Vršecký (mistr Evropy v závodech trucků) a Libor Toman (vicemistr světa v motokárách). Za veleúspěšný český rallycrossový
tým, který obhájil vítězství v Poháru národů,
převzal ocenění Roman Ječmínek. Tři mladí
talentovaní jezdci, kteří se tak zařadili mezi
světovou elitu, přebírali svá ocenění spolu
s takovými hvězdami, jako je pětinásobný
mistr světa v rally Sebastien Loeb, mistr
světa ve F1 Lewis Hamilton či mistr světa
v závodech cestovních vozů Yvan Müller.
Po návratu z Monte Carla se Tom svěřil

s nejčerstvějšími pocity: „Byl to obrovský
zážitek. Něco podobného znám jen z televizních přenosů vyhlašování filmových Oscarů.
Atmosféra byla velmi slavnostní. Dokonce
i takové motoristické hvězdy, jako je Lewis
Hamilton, neskrývaly svou radost z účasti
na galavečeru. Cesta do Monte Carla však
byla dlouhá a náročná. Bylo to čtrnáct let
tvrdé práce a odříkání. Většina fanoušků
ani neví, že nám závodníkům na „normální
život“ moc času nezbývá. Je to věčný kolotoč
– dílna, závody, dílna, závody atd. V době,
kdy jsem dostal pozvánku do Monte Carla,
jsem měl na stejný termín zaplacenou dovolenou. Závody však opět zvítězily nad odpočinkem.“
Zdroj: Sunoco Racing Team

Mistři rc (rallycrossu): zleva Tom Kotek – mistr Evropy D2, Jussi Pinomäki (FIN) –
mistr Evropy D1A, Kenneth Hansen (S) – mistr Evropy D1.
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Kanaďané dobyli černošickou hokejovou tvrz

Významná sportovně společenská událost se uskutečnila 3. ledna na zimním stadionu.
Střetli se tu hokejoví dorostenci SK Černošice a týmu Pickering Panthers z Kanady.

Zápas byl sehrán za účasti významných hostů
a osobností. Úvodního projevu a čestného vhazování se ujal starosta města Aleš Rádl, mezinárodní
punc dodal zástupce kanadské hokejové federace
John Jones, s přehledem utkání řídili mezinárodní
rozhodčí v čele s předsedou České asociace hokejových rozhodčích Janem Padevětem. Čestným
hostem byla předsedkyně krasobruslařského oddílu
USK Praha a ředitelka agentury M+M (zajišťuje světové lední revue) paní Marta Majorová.
Černošičtí Tygři nastoupili do utkání se snahou
předvést výkon na reprezentační úrovni, ale přílišná
motivace jim svazovala ruce a nohy. Po velkém boji
nakonec prohráli s Kanaďany tři ku šesti. Ostudu
však neudělali, byli důstojným soupeřem a se ctí
se zhostili reprezentace České republiky. O porážce
rozhodl především nedostatek zkušeností se zápasy
1
takové úrovně.
Náplastí za prohraný zápas byla slova chvály členů kanadského realizačního týmu, kteří
práci černošického organizačního výboru ohodnotili jako nejlepší na celé jejich evropské tour. Dárky pro kanadské hosty poskytli partneři a sponzoři černošického hokeje
– Bobcat ČR, společnost Plastokno a Úřad Středočeského kraje.
(jh)

2
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„Černošice se mohou pyšnit nejen pěkným
hokejovým stadionem, ale také celým týmem sportovních nadšenců, kteří se starají
o to, aby se hokej v našem městě neustále
zkvalitňoval a posouval kupředu. Jsem rád,
že se jim práce daří a že je dnes tak trošičku korunována tím, že se jim do Černošic
podařilo dostat tým kanadských hokejistů
a máme tak možnost změřit své síly na poli
vpravdě mezinárodním. Černošice dnes tak
reprezentují nejen celou Českou republiku,
ale svým způsobem, protože jsme od 1. ledna
i předsednickou zemí EU, reprezentují i celou
Evropskou unii. Je to tedy vlastně souboj
mezi Evropou a Amerikou. Já doufám, že
v tomto souboji bude Evropa úspěšnější, byť
přeji sportovní úspěch i našim kanadským
přátelům. Takže: Černošice, vítejte ve světě
velkého hokeje, a Kanado vítej v Černošicích!“ řekl ve svém úvodním projevu před
utkáním starosta Aleš Rádl.

3

1 – Trio mezinárodních rozhodčích přivítal v Černošicích Tygřík Michal Rambousek
2 – Černošičtí Tygři při slavnostním nástupu
3 – John Jones (vlevo) z kanadské hokejové federace a starosta města Aleš Rádl před zahájením
mezinárodního utkání
4 – Sebevědomí borci kanadského dorosteneckého týmu Pickering Panthers

4
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Nejdůležitější urbanistické projekty města v barevné příloze
Na počátku nového roku, jež je jedním z nejvýznamnějších v souvislosti s možností získat pro Černošice prostředky z fondů EU,
vám na následujících barevných stránkách nabízíme přehled nejdůležitějších projektů, které vedení města a odbor investic připravují
pro dotační období 2007–2013. S několika těmito projekty jste měli
možnost se seznámit v některém z minulých čísel Informačního listu, nyní však jde o první ucelený přehled.
Jedná se vesměs žadované parametry – uznatelnost nákladů,
o projekty urbanistic- partnerství v rámci jednotlivých projektů atd.
ky významné, nikoli Např. projekt MŠ má jako partnery neziskové
o běžné rekonstrukce organizace, které budou školku využívat ve
ulic, ale projekty, které jak volbou materiálů, chvíli, kdy si rodiče odvedou děti domů, dalšítak svým architektonickým pojetím vnášejí do mi partnery jsou okolní obce, jež budou moci
našeho města urbanistické městotvorné prvky. využít určitou kapacitu školky, partnerem je
Většina projektů je připravena na úrovni studií i základní škola, která bude se školkou sdílet
a příslušných vizualizací. Ty, které vás zaujmou, vývařovnu jídel.
si na odboru investic a správy majetku můžete
Jestliže se nám podaří připravit projekty i co
prohlédnou i ve formě projektové dokumentase týče komplexnosti, budou-li na sebe navazoce. Stačí domluvit si termín schůzky.
vat a vytvářet komplexní centrum města, budou
Každý z projektů je v určité fázi získávání
i lépe hodnoceny, než kdyby šlo o projekty soprostředků z EU. Na projekt B a R – předpolí
litérní. Budou tak mít možnost vítězit ve velice
mokropeské zastávky je dotace již poskytnuta,
náročné konkurenci projektů z ostatních obcí
na realizaci projektu nové mateřské školy Na
Vápenici jsme o dotaci již požádali, na projekt Středočeského kraje.
víceúčelového sálu u Základní umělecké školy
budeme žádat v nejbližším možném termínu,
žádost o prostředky na revitalizaci náměstí u kostela budeme podávat na konci roku
2009, o prostředky na revitalizaci Střední ulice
a ulice Komenského budeme žádat během roku
2010. Veškeré tyto projekty se budeme snažit
připravit k realizaci nejdéle do konce příštího
volebního období.
Základem je kvalitní příprava
Jelikož jde vesměs o projekty náročné jak
po stránce architektonické, tak po stránce finanční, nelze v tuto chvíli říci, že na všechny
se podaří dotaci získat. Naší strategií však je
připravit kvalitní projekty, žádat o dotaci co
nejdříve a reagovat na všechny možné výzvy
tak, abychom se u hlavního poskytovatele
– Regionálního operačního programu Středočeského kraje – zapsali jako obec, která je
připravena na čerpání prostředků z EU a má
kvalitní projekty, jež naplňují všechny po-
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Pořadí žádostí o dotaci

Často se nás lidé ptají, proč žádáme o dotaci
nejprve na projekt B a R, poté na mateřskou
školu, na sál u ZUŠ a nakonec na ulice Střední
a Komenského a náměstí u kostela. Žádáme tak,
jak jsou výzvy regionálním operačním programem poskytovány. Je to cesta, která je podle
nás efektivnější než „pouhé“ reakce na potřeby obce, kdy by přednost dostala samozřejmě
mateřská školka. Kdybychom ale nepožádali
o dotaci na B a R v době, kdy se tato možnost
nabízela, projekt by se vůbec neuskutečnil.
Tím, že jsme byli jednou z prvních obcí, která
byla schopna podat žádost do rozbíhajících se
dotací, podařilo se nám na projekt B a R získat
přibližně 30 milionů. Jiné obce v té době na
čerpání dotačních peněz připraveny nebyly.
Čili naší snahou je získat co největší množství
prostředků, o které je jinak veden tuhý souboj
všech žadatelů.
Aleš Rádl, starosta

z radnice

II. ročník výstavy projektů realizovaných a připravovaných na území města
Odbor investic uspořádal v lednu 2. ročník
výstavy již realizovaných i připravovaných
projektů a investičních akcí na území města.
Tato výstava určená nejen pro širokou veřejnost, ale i pro ty, kteří mají rozvoj obce tak
říkajíc „na starosti“, tedy zastupitele města,
představila projekty v ucelených blocích.
Nejvýraznějším blokem byl přehled urbanistických projektů realizovaných z prostředků
EU, např. BaR, nová MŠ či sál u ZUŠ. Druhý
blok byl tradičně věnován rekonstrukcím
komunikací. I zde se snažíme využívat všech
dostupných dotačních prostředků a předpokládáme, že během dvou volebních období
se podaří stav komunikací výrazně zlepšit.
Třetím blokem byla oblast zeleně. Město se
snaží připravit k realizaci řadu parčíků, hřišť
a alejí. Konkrétně jde o park za DPS či oblast
u hřiště Mokropsy.
Děkujeme všem, kteří projevili o výstavu

zájem i za jejich připomínky. Budeme z nich
vycházet při přípravě dalších ročníků. Již nyní vám můžeme slíbit, že na počátku příštího
roku uspořádáme již 3. ročník výstavy avšak
konkrétní projekty a studie si můžete prohlédnout i v průběhu roku na odboru investic
a správy majetku.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku
Michal Strejček, člen zastupitelstva města: Je dobře, že město jednou za rok takovéto
komplexní představení investičních akcí koná,
bez ohledu na různost názorů na jednotlivé
projekty. Oproti loňskému roku, kdy výstava
byla situována do prostor Clubu Kino a docházelo k organizační kolizi s programem klubu,
se po dohodě se Sokolem expozice přesunula
do horního patra sokolovny a tím pádem byl
vyřešen loňský problém s přístupností veřejnosti
po celou dobu jejího trvání.

Projekty, které vám představujeme na následujících barevných stránkách tohoto Informačního
listu, byly k vidění na lednové v pořadí druhé výstavce již realizovaných i připravovaných
projektů a investičních akcí na území města. Tato výstavka, kterou zahájili společným přípitkem
místostarosta PhDr. Michal Jirout a vedoucí odboru investic ing. Jan Skalický (vlevo), pro vás
bude připravena i v roce příštím.

21

z radnice

Texty k barevným vizualizacím nejdůležitějších projektů města
1 – Rekonstrukce ulice Karlštejnská
Vzhledem k tomu, že úsek Karlštejnské ulice
od ulice Riegrovy po nádraží je vnímán jako
jedno z center Černošic, je projektová dokumentace od počátku zpracovávána formou
náročnější rekonstrukce s kvalitnějšími povrchy
chodníků s použitím zámkové dlažby oživené
barevnými vzory i kvalitní žulovou dlažbou
a rovněž s kvalitní zámkovou zátěžovou dlažbou
na komunikaci.
Přednost dostanou chodci – v celé oblasti
centra Karlštejnská je upřednostněna pěší doprava s výrazným rozšířením chodníků zejména
u Slánky, kde šíře chodníku. Pro dopravu automobilovou jsou vyčleněny dva silniční pásy
s prvky zpomalujícími dopravu s ohledem na
bezpečnost chodců. Na komunikaci budou
vytvořeny tři přechody nasvícené bezpečnostním osvětlením a vybavené vodicí dlažbou pro
nevidomé.
Na chodnících je instalována řada prvků
moderního městského mobiliáře, na rozšířeném
místě před Slánkou pak bude umístěno umělecké dílo, na jehož konečnou podobu je v současné
době vypsána soutěž. Tématem díla je trojlístek
vyjadřující, podobně jako městský znak, tři
městské části.
Na místech autobusových zastávek, které jsou
umístěny na jedné straně náměstí, jsou instalovány nové moderní zastávkové přístřešky ze skla

a kovu. Součástí rekonstrukce centra je rovněž
instalace nových sloupů veřejného osvětlení.
Širší městské centrum – prvky nového moderního městského mobiliáře, které jsou poprvé
instalovány v centru Karlštejnská (lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, hodiny) v souladu s návrhem architekta
Karla Veselého, budou umístěny i na všech místech budoucího širšího městského centra, které
reprezentuje budoucí B and R v okolí mokropeského nádraží a rekonstruované ulice Střední,
Karlštejnská, Komenského a náměstí u kostela.
Poprvé se v centru Karlštejnská objevily i prvky
nového informačního systému.
Parkování na Karlštejnské – v současné době
je zrekonstruovaný úsek dolní části Karlštejnské
hojně využíván k parkování, což v rámci nové
podoby náměstí s předností pěší dopravy bude
omezeno. K parkování bude určen zrekonstruovaný úsek Karlštejnské od Riegrovy směrem na
Solopisky, a to v délce tří městských bloků s tím,
že místa k parkování budou umístěna střídavě
na obou stranách komunikace. Vznikne tak přirozený zpomalovací prvek, jenž nahradí příčné
zpomalovací retardéry, které město na silnici patřící kraji umístnit nemůže. Zvýrazněna při tom
budou ochranná pásma u vjezdů do jednotlivých
domů. Vedle toho bude k dispozici i stávající parkoviště mezi budovou MěÚ a Club Kinem.

2 – Bike and Ride – předpolí mokropeské zastávky

Realizací Bike and Ride Mokropsy vznikne
necelý hektar převážně parkové úpravy s ústředním prostorem pro relaxační pobyt, celý upravený prostor představuje přes 3 hektary. V tomto
velkém území bude postaven malý dvojpodlažní
objekt – INFOBOX velikosti rodinného domu
o zastavěné ploše 132 m², který bude nabízet
občerstvení, kvalitně provedené veřejné záchodky s možností využívání osobami s tělesným
postižením a v patře infocentrum, které bude
sloužit k mnoha rozličným účelům – podávání
informací ve spojitosti se železnicí, turistické
informace, pobytový prostor (čekárna), místo
setkávání obyvatel Černošic. Tento prostor je
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důležitý i pro fungování B&R – zvlášť v chladnějších měsících poskytne chráněný prostor pro
přečkání dešťových přeháněk a pod.
Citypoint – odpočinková plocha či relaxační
plocha bude navazovat na podchod pod tratí,
i po rekonstrukci se bude nacházet ve stávající
výškové niveletě a bude mít podobu vydlážděného malého náměstí s ostrůvkovou zelení,
lavičkami, pítkem – vodním meandrem (součást
umělecké dílo), parkovými nízkými svítidly,
drobným terénním valem s žulovými kvádry
v kaskádovitém provedení pro posezení a dalšími doplňky. Vše bude volně přístupné veřejnos-

z radnice
ti. Přes citypoint vede cyklotrasa, ať již spádová
(pro dojezd obyvatel Černošic a přilehlých obcí
– B&R) s použitím dále vlakového spoje, nebo
turistická (trasa Praha – Vídeň). Pro potřeby
B&R budou v přilehlé terénní vlně umístěny
boxy na kola a dále na samotné ploše citypointu budou boxy rozmístěny (poloha volných boxů
„volně rozhozené sirky“).
Citypoint bude vydlážděn žulovými kostkami
se spárořezem pepř a sůl s vloženými žulovými
deskami lomového půdorysu. Komunikace
v tomto místě přechází skrze výškový práh do
pojízdného chodníku, kde je vymezen originálními patníčky pruh šíře 4,5 m a má shodné vydláždění jako okolní plochy (zklidněná plocha).
Na obou stranách citypointu – jižně i severně – navazuje nová asfaltová komunikace

s parkovišti P+R a K+R. Parkoviště budou ze
zatravňovacích dlaždic a budou opatřeny subtilními transparentními konstrukcemi ze svařených hladkých armokošů pro pnoucí zeleň.
Účinek tohoto opatření bude visuelní potlačení
zaparkovaných automobilů a spíše uplatnění
zelených ploch bylin.
Architektura INFOBOXU navazuje na visuelní styl citypointu. Jedná se o loď kvádru plujícím v prostoru a vyneseným ocelovými sloupy.
Obklad této vynesené hmoty bude červený
(speciální hliník s červeně metalickou úpravou
a hranatými vodorovnými stojatými falci). V této
hmotě tvoří specifický rytmus plochy oken, která budou přes roh, přes střechu i přes podlahu
(v této části se bude jednat o pochozí skleněnou
podlahu).

3 – Mateřská škola Na Vápenici

Základní údaje:
zastavěná plocha: 480 m²
užitná plocha: 1 063 m²
plocha zahrady: 3 370 m²
počet dětí: 78
počet zaměstnanců: 9
V rámci centralizace školní a předškolní
výuky bude vybudována mateřská škola v blízkosti základní školy. V blízkosti objektu se nachází vlaková zastávka Mokropsy.
Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená budova. Vzhledem
k umístění ve svahu je rozdělena na dvě části,
posunuté vůči sobě o půl podlaží, které jsou
spojeny prosklenou halou. Vstup do celého
objektu je přes prosklenou halu, která funguje

jako zádveří. V objektu jsou umístěna tři oddělení po 26 dětech.
Součástí areálu je zahrada s dětským hřištěm.
Zde je navržena trasa zpevněných cest ze zámkové dlažby. Zahrada bude rozdělena na tři části
oddělené pro každé oddělení a vybavena moderními hracími prvky. Vedle obvyklých prvků (pískoviště, skluzavka, kolotoč a pružinová houpadla)
je zahrada vybavena i netradičními možnostmi
vyžití, jako jsou trampolína, lanová prolézačka,
umělá jeskyně nebo ohniště. V zahradě je umístěna i jedna učebna pro letní období. Příjezd
k areálu bude po nově vybudované komunikaci,
která bude napojena na stávající ulici K Lesíku.
Parkování vozidel bude na novém parkovišti
s kapacitou 14 míst. Další dvě pohotovostní
parkovací místa budou podél ulice.

4 – Kulturní centrum v areálu ZUŠ

Na počátku všech úvah stála myšlenka vytvořit kulturně společenské centrum ve městě,
které by umožňovalo pořádat akce nejrůznějších forem – koncerty amatérských sdružení či
profesionálních skupin, některé formy divadelních představení, taneční zábavy, shromáždění
s mluveným slovem (vč. konání schůze zastupitelstva města) a bezpočet dalších akcí, mezi něž
by měly patřit i takové, jako je vítání občánků

či svatby. Sál v tomto centru ale má sloužit
i pro výuku při Základní umělecké škole či
pro komerční aktivity, jako jsou např. školení či
presentační akce tak, aby jeho provozní čas byl
maximálně využit.
V popředí úvah o poloze centra stála
i otázka samotného situování vzhledem k urbanistickým vazbám, logistice, ale i majetkoprávním vztahům k pozemku či objektu, kde
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se bude nacházet. Všechny požadavky, které
jsou na nový sál – kulturní centrum kladeny,
se shodují v značné míře i na prostorách, které základní umělecká škola nutně potřebuje
k zajištění stále narůstající výuky zejména
tanečních předmětů. Navíc vznikla v centrální poloze města potřeba zajistit klubovnu
a prostor „mateřské komunity“ – místa, kde
by se mohly setkávat matky s dětmi v příjemném prostředí k tomu určeném, i možnost
posezení u kávy či čaje pro seniory a další
obyvatele Černošic.
Nabízelo se využít pozemky při základní
umělecké škole, které jsou v majetku města
a jejichž okolí patří k oblastem dopravně klidným, a proto dobře dostupným pro pěší, cyklisty a děti, zejména po provedení rekonstrukce
ul. Střední, která se změní v obytnou zónu.
Základem moderní novostavby, která se
stane symbiotickým protipólem k secesní budově Základní umělecké školy, avšak architektonicky s ní bude úzce komunikovat, je sál pro
300 sedících osob s možností mimořádně tuto
kapacitu navýšit. K sálu, který bude mít podlahu ve shodné výši jako ZUŠ, budou přiléhat
servisní prostory, jako je chill-out s občerstvením, foyer, šatna, toalety, místnost pro přebalení kojenců apod. Další prostory, které bude
podzemní budova částečně nabízet, budou
velká klubovna, creperie či podobný drobný
restaurační provoz, místnost mateřského ko-

munitního centra, vodního brouzdaliště pro
děti, venkovní amfiteátr.
Náměstí, sál, světlo – co spojuje tato tři
slova? Na úrovni ulice Střední vznikne malé
náměstíčko, které bude uzavřeno creperií
s možností posedět a vychutnat si krásný výhled, který se zde nabízí. Sál, prosklenou stěnou
otevřený směrem k ZUŠce, bude mít odvrácenou stěnu jeviště s obnaženou skálou, která
bude prostoru dominovat. Mezi náměstíčkem
na střeše sálu a samotným sálem bude podélná
štěrbina, kterou bude vnikat denní světlo ostře
dopadající na skálu za jevištěm. Sál tím získá
jedinečnou atmosféru, jež bude konvenovat
s jeho podzemním situováním. V prostoru
mezi sálem a ZUŠ se bude zrcadlit menší vodní
plocha zpříjemňující pobyt obyvatel Černošic
v létě na tomto místě.
Všechny prostory budou umožňovat bezbariérový přístup ať již po rampě, či výtahem.
Zároveň se bezbariérově zpřístupní i samotný
vstup ZUŠ. Okolí se promění v park s možností posezení pod stávajícím mohutným javorem,
u kterého je záměr zachovat jej.
Cílem tohoto záměru je realizace nového
veřejného prostoru pro nejširší skupiny černošických obyvatel a návštěvníků z okolí, který
vhodně funkčně i architektonicky doplní stávající secesní budovu ZUŠ a bude představovat
i energeticky nízkonákladovým provozem velice šetrný přístup k životnímu prostředí.

5 – Náměstí a vyhlídka u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Předmětem návrhu byla architektonická
úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, které by mělo především
plnit funkci náměstí, tj. prostoru zejména
pro shromáždění obyvatel. Mělo by je lákat
k procházkám a posezení v příjemném a relativně klidném prostředí. Z tohoto hlediska
bylo nutné uvažovat o maximálním zklidnění
procházejících komunikací pro motorová vozidla. Již při vjezdu na náměstí budou osazeny
zpomalovací retardéry a komunikace bude
odkloněna po obvodu prostranství.
Úpravy náměstí jsou řešeny v návaznosti na
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stávající prvky, které je nutno provázat a jejich
místu dodat patřičnou důstojnost. Naproti
vstupu do kostela se nachází památník obětem
1. a 2. světové války. V současné době je kontextuálně znepřístupněn pro veřejnost, čímž je
jeho odkaz a význam zastřen. Současná podoba náměstí neoslovuje mladší generaci, a tím
pádem je potlačena úloha tohoto prostoru.
Naší snahou je tedy vytvoření veřejného prostranství obohaceného symbolikou spojující
historii, současnost a budoucnost.
Sklonitost terénu zde byla inspirativním
prvkem, ale zároveň určitou funkční kom-

z radnice
plikací – tento rys jsme využili a zakomponovali do architektonicko-urbanistického pojetí
a vtiskli mu symboliku plynutí času, která se
bude projevovat od celku až po detail. Tato
symbolika bude zvýrazněna terénními vlnami
– zelenými kopečky prostřídanými dlážděnými
prostory s lavičkami. „Plynutí času“ bude protnuto symbolem kříže, jehož rameno směřující
od východu k západu je směrovým propojením
oltáře kostela a horní úrovně náměstí jakožto
pohledu do budoucnosti. Rameno kříže je
tvořeno keramickým chodníčkem spojujícím
všechny části náměstí. Rameno zároveň tvoří
spojnici třech významných míst – „zastavení“:
I. Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.
Jan Pavel II.
Rameno kříže směřující od severu k jihu je
tvořeno vodní plochou, která je jakýmsi ukončením plynutí času a nutí k pozastavení při
vzpomínce na oběti válečných událostí.
II. Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám se sebou.
Saint Antoine De Exupéry

Linka ramene kříže směřujícího do horní
části náměstí protíná zeleň a skupinku stromů
(jeden ze stromů se zde již nachází), která pomyslně uzavírá prostor „současnosti“.
III. Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.
John Lennon
Vyhlídka u kostela – ve spodní části náměstí je navržena vyhlídka, z níž se otevírá krásný
výhled na kotlinu řeky Berounky. Pěší komunikace, která povede od kostela až pod železniční
viadukt, je řešena jako svažitá stezka s mírnými schodišťovými stupni, které přirozeně kopírují sklon terénu. Zpevněná stezka by tak měla
nahradit stávající pěšinu, aniž by byl její přírodní ráz porušen. Povrch stezky bude tvořen
přírodním kamenem s proměnlivou úpravou
povrchů, aby byla ve strmějších částech zajištěna protiskluzovost a bezpečnost. Přibližně
v polovině kopce se nachází odpočívadlo, a to
v místě dnešní travnaté plošiny, která je vlastně
níže položenou vyhlídkou. Tento prostor bude
doplněn o mobiliář a osvětlení korespondující
s prvky v horní části náměstí.

6 – Revitalizace ulic Střední a Reigrova

Černošice leží na samém prahu urbánní
stabilizace doprovázené kvalitativní přeměnou – vytvořením a posílením městských
center a pěších spojnic mezi nimi. Základ
Černošic tvoří v současné době magický
trojúhelník: Černošice – Mokropsy – Vráž.
Každé toto centrum je nutné chápat v širších
souvislostech; např. Černošické centrum tvořené především železniční zastávkou Černošice s navazující vybaveností je neoddělitelně
spojené s jeho předzvěstí v podobě návsi,
dnes chápané jako náměstí při kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde de facto začíná

historie Černošic písemně zmíněná v polovině 14. století, avšak ve skutečnosti v 10. stol.,
pokud hovoříme o době dějinné.
A právě v současné době se rodící projekt
zahrnuje spodní dvě centra, resp. jejich spojnici – ulici Střední a Riegerova s relaxačním prostorem při ZUŠce, a dále pokračující až k náměstí při kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Ulice Střední a Riegerova bude představovat pěší bulvár s upřednostněním chodců
a cyklistů (příp. in-line), doprovázený bohatou zelení. Automobilový provoz bude veden
jednosměrně.

7 – Informační systém města

(naučná stezka, významné objekty, infocedule,
rozcestníky, cyklocedule)

léhá vývoji. Je to ovlivněno aspekty, které de-

Chápání a zažívání parteru ve městě pod-

hráli méně významnou úlohu. Nejtypičtějším

terminují současnost jako celek a v minulosti
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z radnice
je čas – nutnost rychle se zorientovat, mít
k dispozici kvalitní prostředky umožňující
navigující v reálném čase v prostoru. Dalším
je vysoká mobilita obyvatel spojená s intenzivnějším využíváním volného času a pohybem
v rámci pracovních činností. Třetím významným aspektem je jiné kulturně-společenské pojetí veřejných prostor, na jedné straně zmenšující se kvalita a nároky na reprezentativnost
soukromých staveb, na druhé vysoké nároky
na veřejné stavby a zejména doprovodnou
drobnou architekturu, mobiliář, řešení zpevněných ploch stejně, jako parkových.
Všechny tyto aspekty vyvolávají potřebu
kvalitního, rozmyšleného a strukturovaného
informačního systému města, navazujícího
designově na mobiliář. V neposlední řadě
s tím souvisí i obnovování historických fragmentů veřejného prostoru, jako jsou smírčí
kameny, kříže na rozcestí, mariánské sloupy,
kapličky, křížové cesty, památníky, studny,
významné stromy a mnoho dalších.
Proto nově uvažovaný mobiliář, do kterého
zapadá i informační systém, je nutné volit
v širším kontextu a často je dán charakterem
města či vesnice.
Město Černošice v sobě kloubí dva zajímavé fenomény:

První fenomén byl již dán přírodním rámcem. Jedinečná poloha Černošic je dána
ochrannou náručí lesů na severozápadním
horizontu města a hranicí řeky na straně
druhé. Za řekou se rozprostírá rozsáhlé
údolí umožňující krásný výhled směrem ke
Zbraslavi. Tento přírodní rámec bude vždy
spojovat Černošice mimo jiné s odkazem ke
klasické materiálové základně, jako je dřevo,
železo – ocel, kámen a pod.
Druhý fenomén souvisí výhradně s lidskou
činností, počínaje zejména s přelomem století a První republikou – moderní architektonická tvorba. Dnes je tento fenomén zde možné
chápat jako důkaz, že moderní pojetí je
slučitelné s klasickým charakterem prostředí,
které neponižuje, ale naopak povyšuje a tvoří
mu přidanou hodnotu. Odstup desetiletí nám
umožňuje toto vyhodnotit, a u nově vznikajících prvků a staveb přijmout tento princip
i přes obavy plynoucí z nulového odstupu.
Nově navrhovaný městský mobiliář a s tím
spojený informační systém (design) musí nutně z těchto dvou fenoménů vycházet – měl by
představovat top-design ve své třídě a zároveň
materiálově se opírat o tradiční základnu,
v neposlední řadě i pojednáním bezprostředního okolí a doprovázené kvalitní zelení.

8 – Černošice – brána do Českého krasu

Autoři – Šafer Hájek architekti – při svých
úvahách na dané téma sledovali dvě cesty:
1) „Brána“ jako forma pylonu (poutače), situovaného po jedné nebo po obou stranách
příjezdové komunikace. Touto „branou“ se
pouze projíždí, nezastavuje se. Bude-li tato
brána obsahovat nějaké informace (text),
musí být tyto informace registrovatelné při
jízdě autem.
Při volbě materiálu jsme vycházeli z přírodních materiálů charakteristických pro český
kras (lomový kámen nebo masivní kamenné
bloky) v kombinaci s moderními materiály, jako
je sklo a kov, s použitím moderního grafického
designu. Tyto návrhy nevyžadují velkou plochu
a jsou vnímány víceméně symbolicky.
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(varianta „skála“, „skála – plech“, „brána)
2) „Brána“ jako místo širšího významu,
s možností zastavení, odpočinku a získání
dalších informací o Černošicích a Českém
krasu. Symbolická úloha brány rozšířená
o kulturně vzdělávací hodnoty. Tato idea
potřebuje větší plochu (parkování apod.)
a představuje urbanizaci širší krajiny. Materiálový přístup je obdobný jako v prvém
případě.
(varianta „kopce“, „kruh“)
Oba přístupy lze vhodně kombinovat. Např.
mohutný skalní blok v kombinaci s širším
upraveným místem nabídne možnost sportovní
aktivity (cvičná horolezecká stěna) apod.

n Úsek mezi nádražím a ulicí Riegrova

1 Rekonstrukce ulice Karlštejnská

2 Bike and Ride Černošic
n Předpolí Mokropeského

ce
nádraží

3 Mateřská
n Černošice

škola
– Na Vápenici

4 Kulturní centrum Černošice
n Areál ZUŠ – ul. Střední

5 Revitalizace center

n Náměstí a vyhlídka u kostela Nanebevzetí P

Panny Marie

6 Revitalizace ulic
n ulice Střední a Riegrova

7 Trasy poznávacích stezek Černošic
n Situace umístění informačních cedulí

Šafer Hájek architekti

n Vjezd do Černošic od Radotína

8 Vstupní brána

informace

Nabídka možnosti elektronického
střežení objektů.
Městská policie Černošice v rámci prevence kriminality města Černošice a na základě oprávnění přispívat
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dle ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů nabízí všem osobám, které mají
objekt nebo provozovnu v katastru města Černošice
možnost napojení bezpečnostního systému na městskou
policii. Všechny potřebné informace Vám budou podány
na tel. 605 255 450

Mokropeský masopust
po jedenadvacáté
V sobotu 14. února
ve 14.00 se po už jedenadvacáté rozezvučí
Mokropsy skvělou hudbou,
neodolatelnými
vůněmi a nedostižnými
hereckými a tanečními
výkony. Přijďte pobejt
a dostanete i drobet
kominického štěstíčka.
Večer zábava U Králů.
Tak ještě jednou, masopustní rej vypukne na
Masopustním náměstí
o druhé hodině
odpolední.
Masopustní spolek
Sponzoři:
Všichni dobří lidé masopustní
firma Šiba
Hasičský sbor Mokropsy
Město Črenošice
Mokropeská pekárna
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informace

Pozvánka na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Černošice si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples,
který se bude konat v sobotu 14. února od 20 hodin v sále hotelu Slánka. K tanci
zahraje hudba Karavel, zazpívá Petra Černá. Bohatá tombola, společenský oděv,
Hasiči Černošice
vstupné 100 korun.

Zápis dětí do mateřské školy v Topolské bude 15. dubna
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, vyhlašuje zápis do mateřské školy, který
se bude konat 15. dubna od 10.00 do 15.00 v budově MŠ. K zápisu se dostaví rodič
nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz). Informace na tel. 251 642 185.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Den otevřených dveří
Mateřská škola Černošice Mokropsy, Topolská 518, pořádá v úterý 10. března
Den otevřených dveří. Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi byste si předtím školku prohlédli? Zajímají vás podrobnosti o výchovně vzdělávací práci v naší
školce? Rádi byste věděli, co vše v naší školce s dětmi děláme, jaké pořádáme další
akce, jaké je vybavení školky? Máte nějaký dotaz nebo problém, který bychom vám
mohli pomoci vyřešit? Pak je tato akce určena právě vám. Přijďte v 10.00. Prohlédnete si celou školku, uvidíte, jak děti pracují, a budete seznámeni s provozem školy,
pravidly pro zápis dětí do naší školy a budeme se snažit odpovědět na všechny vaše
Kateřina Mandová, ředitelka školy
dotazy. Přijďte, rádi vás uvidíme.

kultura

Divadelní představení v mokropeské školce
Mokropeská mateřská školka zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou
zapsáni k docházce do mateřských školek, na divadelní představení, která
se konají v naší školce na adrese Topolská 518, Černošice-Mokropsy
10. 2. 10.30 – Princezna na hrášku
24. 3. 10.00 – Velikonoční pohádka
23. 4. 10.30 – Lidová písnička, Na louce kytička
21. 5. 10.30 – BAJAJA
28. 5. 9.00 – O Červené Karkulce
9. 6. 10.30 – Chytrá horákyně
25. 6. 10.00 – Pohádkový kabaret
Vstupné na všechna představení je 50 Kč na dítě. Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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z městakultura
a okolí

Kalendář akcí Černošice v roce 2009
5. 2.
6. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
20. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.

Koncert švýcarského jazzového tria Q3 – Club Kino 20.30
Rockový koncert Psí vojáci – Club Kino 20.30
Koncert Vosí hnízdo – Club Kino 20.30
Mokropeský masopust – Masopustní náměstí Mokropsy od 14.00
Nedělní odpoledne pro seniory – Club Kino 16.00, vstup zdarma
Koncert Big Band Milana Svobody – Club Kino 20.30
Jitka Vrbová – Club Kino 20.30
Jauvais – sv. Patrik – Club Kino 20.30
Koncert Propala Gramota (Ukrajina) – Club Kino 20.30
Deliqent + Legal Bengál – Club Kino 20.30
Koncert Jaroslav Hutka – Club Kino 20.30
Koncert Jolly Joker – Club Kino 20.30
Připravujeme:

9. 5.
12. – 16. 5.
11. 7.
15. – 16. 8.
29. 8.
4. – 6. 12.
12. 12.

Májové slavnosti – Masopustní náměstí 14.00
Festival Jazz Černošice
Bigbeatové dunění – Park Berounka
Mariánská pouť – Komenského ulice
Lokál fest – II. ročník
Art Černošice – Restaurace Jedličkovy lázně
Adventní trhy – Komenského ulice u kostela

Švýcarské q3 trio vystoupí v Černošicích
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 5. 2. od 20.30 do Clubu Kino na koncert q3 tria ze
Švýcarska. Jeho zvláštností je netradiční repertoár originálních
kompozicí – splývají tu jazzové prvky s rytmy a zvuky drum’n’bass.
První veřejný koncert tria se konal v roce 2005 pro Label Altrisuoni.
Kromě mnoha vystoupení na festivalech a v klubech po celé Evropě
byla skupina vyznamenána cenami Nescafé Gold Jazz Award 2005,
Jazzpreis 2006, jakož i titulem Best Band na festivalu Bucharest International Jazz Competition 2007. Vynikající odezvy publika a kri(pb)
tiky si vyžádaly četné reprízy ve Švýcarsku a v Itálii.

Nedělní odpoledne pro seniory s filmem a hudbou
Odbor kultury a Club Kino vás zvou v neděli 15. února od 14.30 na kulturní odpoledne určené nejen pro naše seniory. V komponovaném pořadu spatříte nejprve
povídkový film Perličky na dně, který natočili Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm
a Věra Chytilová v šedesátých letech minulého století podle povídek Bohumila Hrabala, v druhé části programu pak uslyšíte jedinečného Radka Nováka s jeho skvělými
hudebními kousky. Těšíme se na vás v toto únorové nedělní odpoledne. Důchodci
Za odbor kultury Pavel Blaženín
mají vstup zdarma.
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kultura

Legendární kapela Psí vojáci zahraje v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v pátek 6. února od 20.30 do Clubu Kino na dnes již legendární Psí vojáky. Kapela pražského undergroundu let nedávno minulých existuje
téměř 30 let. Do klubu Na Chmelnici, kam jsme chodili úžasnou muziku skladatele,
zpěváka a textaře Filipa Topola poslouchat téměř tajně, hráli Psí vojáci za asistence
Státní bezpečnosti. Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem
P.V.O. (Psí vojáci osobně) a změnil se její styl i složení. Chmelnici vystřídala Akropolis a řada festivalů a klubů v zahraničí, a to s velkým úspěchem. Muzika, vycházející
ze světového undergroundu, vznikala původně na texty básní Jáchyma Topola. Jeho
román Sestra se stal námětem ke stejnojmennému filmu. Hudba Psích vojáků neustále znějící a provázející celý film, působí právě tím patřičným syrovým dojmem.
V Černošicích spatříme Psí vojáky v jejich současném složení, a možná budeme
(pb)
souhlasit s názorem, že „hrají prostě jinak, než všechny kapely světa“.

Roční bilancování v černošické knihovně
Po bouřlivém vítání nového roku 2009 je správné rozloučit se v tichosti
s tím starým a připomenout si, jaký z pohledu naší knihovny byl. Posuďte
sami:
V roce 2008 navštívilo knihovnu 3 681 návštěvníků, domů si odnesli 16 864 knih.
Na regály přibylo 591 knižních novinek. Na žebříčku oblíbenosti se umístily nejvýše následující tituly:
1) v kategorii beletrie pro dospělé čtenáře: Bradford, Barbara – Pamatuj; Steel,
Daniele – Zázrak; Cartland, Barbara – Svatba z donucení.
2) v kategorii naučných knih pro dospělé: Černošice vilové město na Berounce;
Bauer, Jan – Podivné konce české šlechty; Fousek, Josef – Na cestách s anděly.
3) v kategorii knih pro děti a mládež zvítězily komiksy: Asterix a velká zámořská
plavba, Garfield.
Možnosti veřejného internetu využilo 780 návštěvníků knihovny.
Prostřednictvím grantu ministerstva kultury jsme mohli zakoupit lepší a modernější knihovní program Clavius, jehož součástí je také Revizní modul, který
jsme využili v závěru roku při povinné revizi knihovního fondu. Doba uzavření
knihovny se tak zkrátila na polovinu. Grant Středočeského kraje nám posloužil
k nákupu nového výpůjčního pultu a tím ke zpříjemnění prostředí pro naše čtenáře.
Rády bychom také poděkovaly všem dětem, které se zúčastnily výtvarných soutěží a vědomostních kvízů.
Přejeme všem našim čtenářům hodně zdraví a štěstí do nového roku a hodně
příjemných chvil strávených nad stránkami knížek.
Irena Šilhánková, knihovnice
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z městakultura
a okolí

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice

6. února (pátek) – Fürstův sál, 20.00
Koncert světového kytarového virtuose, skladatele a profesora pražské Akademie muzických
umění Štěpána Raka. Jeho pětiprstová kytarová technika se stala legendou, kterou se učí
kytaristé z celého světa, a jeho skladby jsou součástí repertoáru nejvýznamnějších kytaristů
současnosti. Předprodej v knihovně, vstupné 150,-/100 Kč
21. února (sobota) – Fürstův sál, 19.00
Cestovatelská beseda L. Kovaříkové a M. Jona: Na kole všemi kontinenty – jako první Češka
objela svět.
27. února (pátek) – sál Diagnostického ústavu, 19.30 (první veřejná generálka)
Marc Camoletti: Pyžamo pro šest. Brilantní komedie, odehrávající se v jediné místnosti
letního sídla nedaleko Paříže, nabízí skvělou zábavu formou situačního a slovního humoru.
Nyní v provedení amatérského souboru Dobřichovické divadelní společnosti pod režijní
taktovkou Lenky Loubalové.
28. února (sobota) – sál Diagnostického ústavu, 19.30 (druhá veřejná generálka komedie
Pyžamo pro šest)
28. února (sobota) – Fürstův sál, 18.00
Přednáška Jiřího Dragouna s projekcí o speleologickém výzkumu jeskyně Na Javorce
v Českém krasu. Součástí prezentace je vznik a vývoj jeskyní, fungování české speleologické
společnosti, význam jeskyní pro jednotlivé vědní obory.

Zadní Třebaň

21. února (sobota) – Jarmark na návsi, 10.00, posezení s hudbou ve Společenském domě, 19.00
XX. Poberounský masopust – zabijačka, perníky, trdla, veselá fraška, kramářská píseň, pochovávání Masopusta, tombola, kolo štěstí, soutěž o nejlepší masopustní maškaru a nejoriginálnější
masopustní vozidlo, setkání Masopustů z blízka i daleka, kejklíř Petr Theimer, Holky v rozpuku,
Notičky, Klíček, Proměny, Třehusk… Průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší pohoštění.
22. února (neděle) – Společenský dům (14.00)
Masopustní dětský karneval – divadlo pro děti, soutěže, hry, dětská tombola, hraje staropražská kapela Třehusk, (www.nasenoviny.net, redakce@nasenoviny.net, www.trehusk.nasenoviny.net).

Lety

14. února (sobota) – Masopust na návsi, 13.45

Srbsko

7. února (sobota) – Masopust u starosty na statku, 11.00
14. února (sobota) – Myslivecký ples, 20.00 – kulturní dům
7. března (sobota) – Zahrádkářský ples, 20.00 – kulturní dům
8. března (neděle) – Dětský karneval, 14.00 (pořádají zahrádkáři) – kulturní dům.
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