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Učit… učit… učit…?
Byly doby, kdy v každé sebemenší obci žili tři
vážení občané: pan farář, pan starosta a pan učitel.
Diskuse nad smyslem jejich existence se jaksi nevedla, neboť doba si žádala víru, autoritu a vzdělání.
Dodnes se tento princip – obecně vzato – nezměnil.
Pouze víra už není výsadou brány nebeské, autorita je
produktem politické soutěže a vzdělání není nástrojem obrození národa. A tak vážených občanů jako by
nám stále nějak ubývalo. Občanů vážených pro svoje
vnitřní poslání přinášet hlubší a trvalejší hodnoty
do života společnosti, nežli jsou ty, které lze rychle
proměnit v krátkodobý spotřební efekt. Tedy i těch,
kteří naše děti do budoucna vybaví nejen malou
násobilkou a vyjmenovanými slovy, ale i morálkou,
svědomím a odpovědností. Vybaví je vzděláním
vedoucím k jejich samostatnosti a tudíž schopnosti
neztratit se a snad i prosadit se v dnešním trochu
komplikovaném světě.
K tomu, aby toto vzdělání bylo co nejkvalitnější,
nestačí ráno podepsat žákovskou knížku a zabalit
svačinu. Musíme si především stanovit, jakou prioritu
pro nás vzdělání představuje a na jejím základě určit
i cenu, kterou jsme za něj ochotni, ať už jako společnost, či jako jednotlivci, zaplatit. Samozřejmě, že
sebevětší hromada zlaťáků není ještě zárukou kvality.
Je spíše vyjádřením, jaké vážnosti u nás školství požívá. Je také vyjádřením, jak si vážíme občanů, kteří
učí naše děti. Známý slogan o tom, že být učitelem je
především životním posláním, je jistě pravdivý. Ale
právo na to vyslovit jej mají především ti, kteří se pro
takovouto práci rozhodli. Pokud tuto frázi používají
politici přímo odpovědní za úroveň a chod školství, je
to pouze emotivní podpásovka a způsob, jak obalamutit dav. Zvláště pak, když sami hodnotu a potažmo
i cenu za vzdělání pro své děti stanoví poměrně výše,
než veřejně deklarují. Tohle je taky trochu podpásovka, ale škrtat to nebudu.
Takže otázka k zahájení nového školního roku. „Jak
váženým občanem je dnes pan učitel, paní učitelka?“
Ale pravdu, lhát si nemusíte.
S pozdravem Michal Strejček

ze zasedání rady
Ze zasedání městské rady
dne 23. 7. 2003
• Rada města na návrh tajemníka úřadu jmenovala na místo vedoucího odboru kultury
p. Mgr. Pavla Blaženína.
• Rada města souhlasí s nástavbou RD čp.
651, s přístavbou garáže u RD čp. 291,
s přístavbou rodinného domu čp. 781, s přestavbou RD čp. 107, se stavebními úpravami
RD čp. 1368, s přístavbou garáže ke stávající
garáži na pozemku parc. č. 4419/2, s přístavbou sociálního zařízení u rekreačního objektu
č. e. 0670, s dělením pozemků v lokalitě
Topolská za účelem vyřešení, se změnami
staveb RD čp. 1255 a čp. 2019/1 před jejch
dokončením, s rekonstrukcí RD čp. 413, s vestavbou v provozní budově zimního stadionu
za předpokladu, že současně bude řešeno parkování, se stavbami RD na pozemcích parc.
č. 2917/99, 2817/5, 65,76, 1978/1,2, 448/2,
4481, se stavbami studní vrtaných na pozemcích parc. č. 2917/111 a 2742/1, s přestavbami RD čp. 74 a 655, s rekonstrukcí oplocení
u čp. 104, s provedením opravy vjezdu na
pozemek u čp. 343.
• Rada města souhlasí s vybudováním šikmého
stání pro parkování u haly zimního stadionu;
SK Černošice provede posunutí oplocení
a vyplývající terénní úpravy, Město Černošice
prostřednictvím TS vybuduje chodník; zpevněná plocha pod parkovacími místy bude řešena
současně při rekonstrukci ulice Fügnerova.
• Rada města bere na vědomí výsledek losování zájemců o účast v bytovém družstvu
– nástavba bytového domu Riegrova.
• Rada města souhlasí s poskytnutím 37 m
obrubníků na úpravu chodníku (Slunečná).
• Rada města souhlasí s navrhovaným řešením K+V v Moravské ulici, na financování
akce se bude podílet 2/3 město a 1/3 žadatelka (město je vlastníkem 2 přilehlých pozemků); rada města žádá předkladatelku o zaslání
návrhu smlouvy.

• Rada města bere na vědomí žádost o změnu
využití pozemků v lokalitě „Na koutech“, tato bude zařazena do materiálů 3. změny ÚP.
• Rada města souhlasí se zrušením podchodu pro pěší pod tratí u budovy bývalé ZUŠ
(z technických důvodů nelze obnovit) za
předpokladu, že na tomto místě bude zbudován propustek pro dešťovou kanalizaci a že
náhradou za tento podchod bude v rámci
rekonstrukce trati vybudován nový podchod
pod tratí u ulice Topolské.
• Rada města souhlasí se snížením obrubníku v ulici V Horce pouze v místě vjezdu
do garáže před domem č. 189 po prověření technických možností místostarostou
Ing. Koubkem.
• Rada na základě cenové nabídky vybírá
cenově nejvýhodnější nabídku firmy STRABAG k provedení rekonstrukce ulic na Vráži
(úprava povrchů a asfaltová penetrace), souhlasí s nabídkovou cenou a pověřuje pana
Piláta k dalšímu jednání v této záležitosti.
• Rada města rozhodla, že právní stránku
věci (vstup stavebníků do komunikace při
provádění přípojek) projedná p. tajemník s pí
Mgr. Kopačkovou.
• Rada města ukládá odboru investic předložit
více nabídek na vybudování kanalizační přípojky u objektu Městské policie Černošice.
• Rada města souhlasí se směnou pozemků
č. kat. 364 (4028 m², včetně částí a, b a c) za
pozemek města parc. č. 5125/26 (3585 m²)
za podmínek stanovených pí Neumannovou
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení,
rada města ukládá OSM vypovědět nájemní
smlouvu na pozemku města.
• Rada města rozhodla, že při budování dešťové kanalizace bude vodoteč přes pozemek
č. parc. 2251 zatrubněna na náklady města.
• Rada města rozhodla, že stav pozemku
č. parc. 2995/39 k. ú. Černošice musel být
kupující znám již před uzavřením nabídek
a na návrhy žadatelky nepřistupuje, rada
města ukládá OSM vyzvat pí Velingerovou,
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aby do 14 dnů sdělila městu, zda o pozemek
č. parc. 2995/39 zájem má, či nikoli.
• Rada města ukládá OSM jednat o případném odprodeji celého pozemku č. 260/4 k. ú.
Černošice.
• Rada města souhlasí se zapůjčením výstavních panelů MěKS p. Barchánkovi na výstavu „Objektiv Černošice“.
• Rada města souhlasí s pronájmem sálu
MěKS za účelem výuky karate.
• Rada města souhlasí s pronájmem shromažďovací místnosti v DPS – jídelny pro
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Praze – Radotíně za účelem pořádání bohoslužebných shromáždění.
• Rada města souhlasí s odprodejem pozemku č. parc. 1131/47 k. ú. Černošice (cca
28 m²) za cenu 1 200 Kč/m².
• Rada města nesouhlasí s podpisem smlouvy
o budoucí smlouvě darovací (lokalita Vápenice) a navrhuje tento postup: nejprve investor
vybuduje, zkolauduje a předá komunikaci,
sítě a pozemek do vlastnictví města a poté
vydá SÚ stavební povolení ke stavbě RD.
• Rada rozhodla o výši regulovaného nájemného na byt čp. 228 (ul. Poštovní) 3 500,-Kč
měsíčně + služby na 1 rok.
• Rada schvaluje převedení vozidla AHR 5338 pro službu MP a jeho vybavení dle § 41
odst. 2 písm. d) zákona 361/2000 Sb., právem
přednosti v jízdě.
• Rada ukládá TS upravit chodník mezi Tyršovou ul. a DPS.
• Rada ukládá vedoucí DPS obeslat klientky,
které se dosud nenastěhovaly, oznámením
o možné výpovědi na základě nájemní smlouvy
bod VI./5 (tj. písemná výpověď do 3 měsíců dohodou – pokud se během té doby nenastěhují).
• Rada města schvaluje finanční příspěvek na
vyúčtování ohřevu teplé vody jako součást
rozpočtu DPS ve výši 10 700 Kč.
• Rada města schvaluje prodloužení smlouvy
na byt v DPS pro manžele Rakovičovy.
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• Rada města ukládá odboru životního
prostředí doplnit zadávací podmínky výběrového řízení na svoz a likvidaci TKO
o tabulku (k vyplnění uchazečům), která
bude obsahovat přesně specifikované podmínky města včetně kolonky pro uvedení
celkové ceny.
• Rada města souhlasí s objednávkou kontejneru na komunální odpad do osady Lavičky
a s nákupem plastového kontejneru 1 100 l
na papír pro ZŠ.
• Rada města souhlasí s vyvěšením záměru
pronajmout síť vodovodů a kanalizací města
Černošice.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit návrh rozdělení povodňové dotace
a ukládá finančnímu odboru připravit kroky
k výplatě dotace jednotlivým žadatelům.
• Na základě doporučení finančního výboru
rada města doporučuje zastupitelstvu schválit nákup hasičského vozu formou leasingu
a ukládá finančnímu odboru připravit související rozpočtové opatření.
• Rada města bere na vědomí, že Ministerstvo
financí ČR vyhovělo žádosti o mimořádnou
dotaci ze dne 16. 6. 2003 a zaplatilo/zaplatí
prostřednictvím krajského úřadu městu Černošice 246 000 Kč na výplatu sociálních dávek
v Černošicích, 1 648 000 Kč na výplatu sociálních dávek v Praze – Podskalské, 209 417 Kč
na výkon státní správy II. stupně, 3 367 750 Kč
na výkon státní správy III. stupně.
• Rada města souhlasí s řešením stížnosti
obyvatel ulice Klatovské a Sušické na nedostatečnou dodávku vody ve špatné kvalitě
– položením nového řadu v ul. Jičínská mezi
ulicemi Plzeňská a Klatovská a napojením
těchto ulic na horní tlakové pásmo (předpokládaná cena cca 130 000–150 000 Kč).
• Rada města rozhodla, že výměna vodovodního řadu ve Fügnerově ulici bude provedena
v rámci rekonstrukce povrchu komunikace
Fügnerova.
• Rada města souhlasí s povolením natáčení
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České televizi (ČT zaplatí poplatky za zábor
veřejného prostranství dle místní vyhlášky
č. 15).

• Rada města ukládá odboru informatiky
ukončit smlouvu s firmou Polysoft k 31. prosinci 2003.

• Rada města trvá na svém původním rozhodnutí a o službu firmy Qbzim technologies
nemá zájem.

• Rada města přijímá změněný statut Informačního listu s tím, že redakční rada je
zřízena jako komise a souhlasí se změnou
koncepce obsahu Informačního listu.

• Rada města nemá zájem o aktualizaci leteckých snímků firmou THC PRESS.
• Rada města bere na vědomí dar Sdružení
Česká katolická charita Městu Černošice na
popovodňovou pomoc postiženým občanům
ve výši 104 tis. Kč od obce Rousínov.
• Rada města ukládá TS zařadit do plánu práce instalaci značky „slepá ulice“ na začátek
ulice Kaštanové a v rámci možností přebudování části obrubníku u autobusové zastávky
na Vráži jako bezbariérový.
• Rada města ukládá k projednání odboru
dopravy vybudování výstražného světla v zatáčce od Radotína.
• Rada města bere na vědomí projednání
stanoviska k intenzifikaci trati a ukládá odboru investic zaslat podmínky města Českým
dráhám.
• Rada města ukládá investiční komisi ve
spolupráci s místostarostou Ing. Koubkem
připravit podklady pro využití dotace z programu PHARE 2003.
• Rada města ukládá odboru investic připravit
3 nabídky na dostavbu vodovodu a kanalizace Mokropsy.
• Rada města ukládá místostarostovi A. Rádlovi připravit dopis, který bude zaslán všem
majitelům neobydlených domů v Černošicích.
• Rada města ukládá odboru investic zajistit vydání stavebního povolení na realizaci
chodníku v Dobřichovické ulici.
• Rada města jmenuje p. J. Barchánka do komise kultury a památek za pí. Z. Barchánkovou, Ing. D. Göttelovou do komise dopravní
a bezpečnostní za odstupujícího Ing. J. Göttela a na návrh VPM do red. rady Informačního
listu za Ing. Boháče.

• Rada města souhlasí s nákupem 20 ks. počítačů dle návrhu tajemníka úřadu.
• Rada města ukládá TS ve spolupráci s místostarostou A. Rádlem objednat čištění města
odbornou firmou v termínu 18.–22. 8. 2003
a ukládá městské policii připravit dopravní
řešení na akci čištění města.
• Rada města žádá zastupitelstvo o přenesení části pravomocí na úpravu rozpočtu
v rámci operativního rozhodování do výše
250 000 Kč dle § 102 odst. 2 a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
• Rada města ukládá odboru dopravy projednat s Českými dráhami opravu kanalizačního
žlabu u železničního přejezdu směrem na
Prahu.
• Rada města souhlasí s nákupem nového
kopírovacího stroje pro odbor životního prostředí (Praha).

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je to již skoro rok, kdy na základě výsledků komunálních voleb bylo ustanoveno
nové vedení města Černošic – městská
rada. Tato rada má sedm členů a v zásadní míře řídí chod města. Složení současné
městské rady je velmi pestré a různorodé
ať již z hlediska politické orientace jednotlivých jejích členů, či z hlediska jejich
odbornosti a profese, ale i např. z hlediska
generačního.
Nový seriál rozhovorů s každým z radních
si klade za úkol jednotlivé radní představit,
zaměřit se na problematiku, kterou mají na
starosti, a ukázat, jak chtějí oni konkrétně
přispět k rozvoji Černošic.
PhDr. Michal Jirout
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rozhovor
Absolvent ČVUT strojní fakulty, obor
ekonomika a řízení, pracoval v řadě českých a zahraničních finančních institucí.
Je ředitelem divize obchodování na finančních trzích pražské pobočky britské
banky HSBC, druhé největší finanční instituce na světě. S manželkou Michaelou
mají dvě dcery a bydlí na Vráži.
1) Do komunální politiky jste vstoupil jako
nezávislý na kandidátce ODS. Co vás
k tomu vedlo?
Dva důvody. Jsem smýšlením pravičák
a konzervativec, a právě proto mi je politický
postoj ODS nejbližší. Rovněž jsem ocenil, že
tato strana přistoupila k místní komunální politice strukturovaně, tzn. kandidáti a zvolení
zastupitelé byli a jsou zaměřeni na jednotlivé
okruhy komunální politiky a nesou za ně
odpovědnost. Jeví se mi to jako zodpovědný
a profesionální přístup a je rozhodně protiváhou dosavadnímu sousedskému vedení města
typu „Franto, my se s Pepou ňák domluvíme…“
2) Ve vedení radnice máte na starosti
městské finance, řídíte finanční výbor.
V jakém stavu jste černošické finance po
komunálních volbách převzal?
Kdybych použil přirovnání „jedna kapsa
prázdná, druhá vysypaná“, nebyl bych daleko
od pravdy. Souvisí to se způsobem finančního
řízení městských financí v minulých letech.
Není to tak dávno, kdy městská pokladna
byla „naditá“ termínovanými vklady v řádu
desítek miliónů korun. Tehdy bylo městem
rozhodnuto, že se zavede plyn. Drtivá většina
těchto peněz byla použita právě na plynofikaci. Je pravda, že Černošice mají relativně malé finanční dluhy, mají však ohromný skrytý
dluh. Skrytý dluh ve formě dlouhodobého
podinvestování městské infrastruktury třeba
ve formě chybějící dešťové kanalizace, silnic,
chodníků, stavu veřejného osvětlení, parků
a hřišť apod. Tento dluh přesahuje částku více než 0,5 mld. Kč, slovy: půl miliardy českých korun, chcete-li pět set milionů korun.

6

Ing. Karel Bureš
Srovnáte-li tuto brutální sumu s „vnitřním“
rozpočtem města, disproporce je to více než
zřetelná. Důvody tohoto stavu jsou naprosto
zřejmé a jsou datovány mezi lety 1948–1989,
tedy doby, kdy jsme si byli všichni rovni,
ovšem někteří si byli rovnější…, a to platilo i pro města. Finanční výbor je týmem
lidí, kteří jsou profesionály v oboru financí
a téměř všichni se pravidelně scházejí, a co
je důležité, pracují, snaží se a tedy „fungují“
pro město. Nevím, jak pracoval finanční výbor nebo komise v letech minulých, ale mohu
zodpovědně prohlásit, že o zásadních finančních rozhodnutích i běžných operativních záležitostech rozhoduje městská rada a zastupitelstvo až po projednání ve finančním výboru
a následném doporučení to či ono rozhodnutí
udělat, nebo raději neudělat.
3) V lednu tohoto roku byl sestaven rozpočet města Černošice, jehož koncepce
se výrazně liší od rozpočtů minulých.
K jakým došlo změnám?
Nutno poznamenat, že rozpočet je zcela
jiný než v letech minulých. Důvodem je
„čestná vlastenecká povinnost“ vykonávat
funkci obce pověřené výkonem 3. stupně
státní správy (česky: funkce bývalého okresu Praha-západ úřadem v Podskalské ulici
a regionem s ním spjatým). Špatná zpráva
je, že většina tohoto nového rozpočtu nepatří
nám, ale je spojena právě s činností bývalého
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okresu. Dobrá zpráva je, že město Černošice
na tento výkon státní správy nedoplácí, což je
unikum mezi obdobnými nově „vyvolenými“
městy, kterého si važme. Při sestavování rozpočtu jsme kladli důraz na ekonomickou vitalitu jednotlivých kapitol. Kde to jen trochu
bylo možné, v tom daném výdajovém oboru
rozpočtu jsme se snažili najít odpovídající
příjmovou položku. Rozpočet byl navržen
a schválen jako deficitní s celkovými výdaji
181 mil. Kč, celkovými příjmy 159 mil. Kč
a s finanční rezervou necelých 7 mil. Kč
(detail rozpočtu naleznete v březnových IL).
Noční můrou rozpočtu zůstává například ekonomika provozu Domu s pečovatelskou službou (DPS), který měl být pro městské finance
nezátěžový, opak je pravdou. Musíme najít
řešení, jak provoz učinit alespoň neztrátovým, což v případě regulovaného nájemného
nebude snadné, a limitovaného doplňkového
využití. Významná část rozpočtu (třetina)
je vyhrazena na investice do již zmíněné
infrastruktury, ale rozdíl mezi současnými
možnostmi městské pokladny a celkovými
investičními potřebami je propastný. Trvalo
by desetiletí, pokud by Černošice spoléhaly
jen na své rozpočtové finance nebo finančního kouzelníka (kterým nejsem a ani ho
neznám), jenž zafinancuje skrytý dluh bolševického přístupu k perle dolního Poberouní.

4) O prázdninách došlo k výraznému posunu situace kolem sedmi milionů korun,
které našemu městu „uvízly“ v Union
bance. Co se podařilo dojednat?
Město mělo léta účty v Union bance a .s.
Dobřichovice. Důvody byly praktické, pobočka byla nejblíže a vyhovovala potřebám
města. Naštěstí většinu finančních toků
a prostředků město přesunulo na naše účty
v České spořitelně. Na účty v Union bance
tak šly pouze státní příspěvky na výkon státní
správy, sociální dávky a poplatky za odpad.
Co čert nechtěl, pár dní před uzavřením
Union banky jsme tam dostali více než 5 mil.
Kč. Celkem nám v Union bance zůstalo

Kč 7 029 799,05. Pokud se vrátím k celkové
sumě rozpočtu a srovnám ji s touto částkou,
kterou bylo nutno považovat jako ztrátu, je
každému jasné, že to pro městské finance
může znamenat problém velký, ba dokonce fatální. Co jsme měli jisté, byla výplata
z Fondu pojištění vkladů (necelých osm set
tisíc korun), což by nám trn z paty nevytrhlo. Zbytek jsme mohli za lichvářskou slevu
odprodat a ztrátu tak alespoň částečně snížit.
Jsem rád, že jsme to neudělali. Podařil se mi
husarský kousek a dalších téměř 5,5 mil. Kč
máme zpět. Aktuální stav ztráty klesl na 10 %
původní částky a ani ta není konečná a bude
klesat. Jsem přesvědčen, že v rámci vyrovnání za UB dostaneme minimálně oněch
deset procent, je to jen otázka času. Město
Černošice se tedy nenachází v nepříznivé finanční pozici vzhledem k Union bance, a pokud mám správné informace, jsme jediným
městem, které na krach tohoto finančního
ústavu nedoplatilo.

5) Nové zastupitelstvo schválilo přijetí dvou
úvěrů. O jaké úvěry se jedná, k čemu budou tyto vypůjčené peníze použity a jak
je splatíme?
O masivním skrytém dluhu v investicích
jsem již hovořil. Pokud bych to měl bagatelizovat, musel bych použít příměr o majiteli
kdysi krásné prvorepublikové vily, třeba někde v Janského ulici, do které teče střechou,
fouká okny a základy vlhnou. Ale on nemá
korunu dluhu. Je šťastný, nebo má těžkou
hlavu s tím, co bude dál?
Na rozdíl od něho my máme těžkou hlavu,
protože chceme problémy s katastrofální
infrastrukturou řešit. Na to potřebujeme peníze. V rozpočtu jich nalezneme pouze část,
ale ty nestačí. Část peněz si musíme půjčit
a zbytek shánět kde se dá. Půjčit si od banky není problém, a pokud se to dělá citlivě
a profesionálně, není problém dluhy splatit
z budoucích rozpočtových příjmů. Jsme
státem regulováni, kolik peněz si můžeme
půjčit, a máme dostatek zdravého rozumu,
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abychom se nezadlužili a neskončili tak katastroficky jako například Rokytnice. Abych
ale mluvil konkrétně, máme otevřeny dva
úvěrové rámce v celkové výši 15 milionů
korun, kontokorentní a termínový úvěr k dodatečnému financování investičních záměrů,
konkrétně dostavby kanalizace, finálním povrchům páteřních, obslužných a dojezdových
komunikací. Aktuální výše úrokových sazeb
je pro půjčování ideální, úrokové zatížení
rozpočtu je nyní 5–7 krát menší, než by tomu
bylo před třeba pěti šesti lety. Město již vloni
přijalo menší střednědobý úvěr od SFŽP na
výstavbu části splaškové kanalizace, nedávno
byla podepsána leasingová smlouva na pořízení hasičského vozu pro naše hasiče.

6) Město se „zdravými financemi“ by mělo
hledat zdroje především samo v sobě.
Jaké vidíte v rámci Černošic možnosti
výrazně investovat a přitom mít vyrovnaný městský rozpočet, v době, kdy celý stát
žene současná vláda do astronomických
rozpočtových schodků?
Město Černošice naštěstí neřídí ani historici ani strojvedoucí, ale lidé fundování
a obezřetní, takže enormních rozpočtových
schodků se nedočkáme. Rozumného deficitu
bych se však nebál, ovšem pouze za podmínky, že si budeme jisti většinou rozpočtových
příjmů. Velké investice si žádají odpovídající
financování, které lze najít částečně v rozpočtu, z další a větší části zhodnocením
majetku a co je velmi důležité, v dotacích
a podpůrných programech. O rozpočtu jsem
již mluvil, pojďme se ale podívat na majetek
obce, který do rozpočtu nepřináší ani korunu,
nebo jej dokonce zatěžuje. Je jím bytový
fond, jehož podstatná část bude prodána a to
na základě doporučení finančního výboru,
což schválila městská rada a jako konečná
instance i městské zastupitelstvo. Provoz
a údržba je přirozeně pro město nákladnější než výnosy z regulovaného nájemného.
Stejnou procedurou prošel i záměr prodat
část lukrativních obecních pozemků v ho-
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rizontu tří let. V horizontu tříletém proto,
abychom neovlivnili možný vývoj cen pozemků katastru města a proto, aby financování odpovídalo harmonogramu investičních
akcí. Všechny plánované kroky v tomto
směru zahrnuje Střednědobá strategie zhodnocení nevýnosových aktiv města Černošce.
Podaří-li se tento záměr úspěšně realizovat,
je velmi pravděpodobné, že město bude mít
na investice k dispozici částku někde mezi
70–90 miliony korun. A pokud současně
budeme klepat na správné dveře na správném
ministerstvu, bance, agentuře, jež distribuuje
třeba fondy od Evropské unie, máme velmi
reálnou šanci získat další zdroje na investice. A u těchto zdrojů je nejvíc sexy, že je na
rozdíl od úvěru město nemusí splácet, tedy
nezatěžují městský rozpočet. Zpravidla však
město musí být schopno z vlastních zdrojů
se spolupodílet na financování patnácti až
třicetiprocentním podílem a právě k tomu
jsou určeny výše zmíněné úvěrové rámce.
Kdyby se obdobně financovala plynofikace
Černošic, tedy kombinací vlastních zdrojů
a dotací, rozpočet města by byl dnes přebytkový a ne deficitní.

7) Jak hodnotíte práci současné městské
rady založené na široké koalici v podstatě
všech černošických volebních uskupení,
naštěstí s výjimkou komunistů?
Už jsem si myslel, že se mne na městskou
radu nezeptáte. Sedmičlenná městská rada má
většinu nových tváří, mimo jiné dva z kandidátky ODS, dva z VPM. Většina ostatních je
občanům zcela jistě známa lépe, neboť již působila v minulé radě. Máme starostku a dva
místostarosty. Mluvím-li o ODS a VPM
jako o harmonicky spolupracující skupině
lidí, zastupitelů a radních, pak to jsou právě
oni, kteří převzali zodpovědnost za obory
financí, investic, bezpečnosti, technických
služeb, územního plánu, sociální záležitosti
a školství. Ostatní si ponechali kulturu, ekologii a partnerské města. Věřím, že komentář
není nutný. Tři čtvrtě roku je příliš krátká
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doba na bilancování volebních programů,
ale přesto si dovolím krátký sumář. Finance
jsou v pohodě, technické služby fungují
podstatně efektivněji a věřím, že to občané
vidí. Investiční komise má velmi dobře zpracovanou koncepci investičních akcí. Za spolupráce s dopravně-bezpečnostní komisí je
dále připraven postup na výstavbu a obnovu
komunikací od páteřních ulic přes obslužné
až po koncové komunikace. Městská policie
chrání bezpečnost a majetek občanů a někteří
z nich přispívají do městského rozpočtu pokutami za špatné parkování, pálení trávy anebo rušení nočního klidu. Podporujeme školy
na obou úrovních. Slabým místem však stále
zůstává územní plánování. Samozřejmě, že
jsme v radě všichni rádi, že tato důležitá „miniministerstva“ mají na starost nově příchozí,
a s o to větší vervou k této výzvě přistupujeme. Přiznám se, že jsem nepočítal s tím, kolik mne osobně komunální politika bude stát
času, ale jedno vím jistě. Moje profese mne
naučila nelitovat jakéhokoliv rozhodnutí, které jsem udělal, a poučit se i z těch špatných.
Jsem velmi rád, že jsme dostali důvěru voličů a máme příležitost změnit to, co většině
černošických občanů vadí nejvíce. Pokud se
nám podaří za více jak tři roky zrealizovat to,
co máme v hlavě, na papíře, vizitkáři nebo
v počítači, jednoduše naše plány, Černošice
budou příjemnější místo na bytí ať v srpnu
či únoru, ať v Mokropsích nebo na Vráži,
ať při procházce či projížďce už ne nutně
v gumákách nebo off-roadem. O to nám snad
všem jde.
Rozhovor připravil Michal Jirout

Možnost finanční pomoci pro
zasažené povodní
18. srpna obdrželo město informace o Projektu obnova bydlení – opravy (z prostředků
Švýcarského ČK). Kontaktovali nás zástupci
OS ČČK Praha 5 + 6 + Praha-západ a nabízí
vytopeným příspěvek až do výše 50 000 Kč
pro vlastníky nemovitostí s trvalým pobytem
na adrese vytopené nemovitosti, kteří splňují

podmínku sociální potřebnosti (věk starobního důchodce, invalidní důchodce, rodina
s malými dětmi pobírající přídavky na děti).
Kontaktní adresa: Český červený kříž, Úřad
oblastního spolku Praha 4 + 5 + Praha-západ,
Ohradní 12/1370 140 00 Praha 4, telefon:
261 216 722.

Základní škola Černošice
a projekt komunitní škola
Před každou školou, která chce být progresivní a dobrá, stojí otázka, jak se odlišit
od ostatních, jak oslovit potenciální žáky,
jak navázat dobrý vztah s rodiči a vybudovat
dobrou image školy.
Toto přání podnítilo mimo jiné i radnici
k představě vybudovat v Černošicích školu
nového typu, tzv. školu komunitní. Tento
trend ve školství není jenom černošickou
specialitou. Takové školy postupně vznikají
v celé republice. Komunitní školou se může
stát jakákoliv škola, která se chce stát centrem
aktivního trávení volného času. Komunitou
pak chápeme společenství lidí žijících v Černošicích. Hlavní myšlenka vychází z toho, že
škola je vlastníkem velkého potenciálu lidských a materiálních zdrojů a byla by škoda
jej využívat pouze v dopoledním vyučování
žáků a odpoledne, tedy po skončení výuky,
nechat školu zavřenou. Komunitní škola je
tedy otevřená veřejnosti také v odpoledních
a večerních hodinách, snaží se přilákat rodiče
a další obyvatele regionu vhodně sestavenými aktivitami, které vycházejí z potřeb
komunity. Škola pak organizuje např. kurzy
cizích jazyků, sportovní aktivity, kurzy informačních technologii, umění, apod. Je třeba
na tomto místě zdůraznit, že to vše se děje za
úplatu, tedy za kurzovné, které jde zčásti ve
prospěch školy (samozřejmě je tento nevelký
zisk použit k rozvoji školy) a další části příslušným lektorům. Hlavním cílem komunitní
školy je umožnit členům komunity setkávat
se a vzdělávat se v místě svého bydliště.
K tomu, aby taková škola mohla bezpro-
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blémově fungovat, je třeba úzká spolupráce
s radnicí, která musí pochopit, a zřejmé to
chápe, že činnost takové školy může dlouhodobě předcházet mnoha problémům. Mám
na mysli třeba preventivní programy v oblasti
drogové prevence či nejrůznější rekvalifikační kurzy. Komunitní škola musí být otevřena
všem lidem, od dětí až po penzisty. Je dobré
zdůraznit, že myšlenky komunitní školy jsou
vlastně filozofií celé školy. Nejedná se o oddělený projekt odpoledních aktivit.
V té souvislosti se obracím na všechny ty,
kteří by chtěli své zkušenosti, aktivity a nápady realizovat. Obraťte se na ředitelství školy
a jistě najdeme společné řešení. Je jisté, že
na aktivitách se budou podílet i učitelé školy.
Bylo by dobré počítat s tím, že tuto činnost
nebudou ve svém volném čase dělat zdarma,
stejně jako ostatní, kteří chtějí na této činnosti
participovat.
PhDr. Z. Moucha, ředitel školy

Domácí sociálně zdravotní péče
Jak by měla tato péče vypadat v blízké
budoucnosti.
Staří a nemocní lidé se většinou doma, ve
svém prostředí a u své rodiny, cítí lépe než
v nemocnici nebo v ústavu sociální péče.
Jde o dobu, kdy člověk v důsledku vyššího
věku, nemoci nebo úrazu začne mít potíže
zdravotní a s nimi i potíže sociální. Je obvykle daleko lepší, když dokáže tyto své potíže
zvládnout doma, byť s vydatnou pomocí členů rodiny, zdravotníků, pečovatelské služby
a nejbližších přátel ze svého okolí.
Z tohoto stanoviska vychází současná
práce, kterou provádějí pracovníci sociálních a zdravotnických zařízení a společenské
organizace sociální a zdravotní péče. Zatím
nejde o ucelený systém, ten je třeba teprve
v naší obci vybudovat. Zatím jsme schopni
poskytovat jen zlomek péče z toho, co jsme
povinni zajistit pro naše starší a nemocné
občany. Jde o komplexní úkol, který má
a bude muset řešit samospráva jednotlivých
měst a vesnic v našem regionu. Obecní úřady
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k plnění této povinnosti mají příslušný aparát
a finanční prostředky a je jejich věcí, jak dokáží dosáhnout na finanční dotace v programech státních institucí i jak dokáží využít ve
prospěch svých potřebných občanů současných i budoucích zákonů v této oblasti. Je to
také o tom, jak všichni dokážeme vychovávat
mladší generaci k tomu, aby se cítila povinna
poskytnout svým rodičům a dalším starším
příbuzným prostředí, finanční prostředky
a lásku k tomu, aby jejich starší lidé mohli
klidně a spokojeně trávit své dny ve vlastním
domácím prostředí.
U nás je zdravotní péče pacientovi indikována lékařem, ale o sociální péči občan žádá,
neexistuje na ni žádný nárok. To s sebou nese
i rozdíly ve financování. V sociální péči se má
občan daleko více podílet na úhradě nákladů
s ní spojených. Ceny zdravotní péče jsou
teoreticky určeny například sazebníkem nemocenské pojišťovny, zatím co u péče sociální
nelze o něčem takovém hovořit ani vzdáleně.
U zdravotní péče existují objektivní hlediska,
jako je aplikace léku, převaz, pohybová léčba, hygienická péče u ležícího nemocného.
U sociální péče je stupeň uspokojení závislý na
pocitech ošetřovaného člověka. Hranice mezi
zdravotní a sociální péčí je velice obtížné stanovit. Je ale zcela zřejmé, že v podílu celkové
sociálně zdravotní péče sociální složka stoupá
u dlouhodobějších onemocnění a u starších
a chronicky nemocných zpravidla tvoří více
než dvě třetiny celkové péče. V oblasti domácí péče pak zdravotní, lékařem určovaná péče
tvoří jen zlomek činností, které musí zdravotní
sestra u svého člověka v domácnosti vykonat.
Finanční úhrada z prostředků zdravotní péče
zahrnuje pouze zdravotní péči. Sociální péče
poskytovaná zdravotními sestrami placena není. Jde o celostátní problém, o kterém se diskutuje bezvýsledně celé roky. Snad se časem
podaří změnit naprosto neúnosnou situaci, kdy
při péči o klienta v domácnosti má zdravotní
sestra na zdravotní výkon 15, 30, 45, nebo
u nejtěžších nepohyblivých nemocných 60 minut placené práce, zatím co další čas nezbytný
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pro ošetření a sociální činnost poskytuje ze
svého osobního volna, na úkor vlastní rodiny, regenerace a v neposlední řadě vlastních
finančních prostředků. Jen velice sporadicky
se naše zdravotní sestry domohou náhrady
vlastních nákladů. V celé společnosti existuje
dojem, že zdravotnické povolání je posláním,
charitativní přístup zdravotníků zejména v sociální oblasti je považován za povinnost občany i institucemi. I to je jistě důvod, proč máme
trvale nedostatek kvalitních zdravotních sester
v domácí sociálně zdravotní péči.
Pro budoucnost bude muset politická samospráva v jednotlivých městech řešit svůj úkol
péče o starší a nemocné občany komplexně.
Projekt, který se bude muset v Černošicích
vypracovat, by měl obsahovat zdravotně
sociální domácí péči, pečovatelskou službu
pro starší a nemocné občany, denní stacionář
pro starší občany a řadu dalších aktivit sociální a zdravotní péče pod souhrnným názvem
Integrovaná sociálně zdravotní péče o občany.
V tomto úkolu obci mohou výrazně pomoci společenské organizace jako je Charita,
Červený kříž a další občanské iniciativy zabývající se sociální péčí při podnětech a zpracování projektu i později při vlastní realizaci, ale
základní iniciativa je povinností Městského
úřadu Černošice a jeho pracovníků.
Bude třeba zpracovat projekt a prostřednictvím neziskové organizace požádat o dotace
z mezinárodních sociálních programů. Farní
Charita Neratovice prostřednictvím své ředitelky již takovou pomoc a cestu k získání
až 70 % úhrady nákladů na integrovanou
domácí péči Městskému úřadu Černošice
nabídla. Sociální a zdravotní péče je finančně
velmi náročná a bez sloučení peněz z rozpočtů obcí, dotací a finanční účasti klientů by ji
nebylo možné realizovat. Tato budoucnost
integrované péče o občany samozřejmě závisí na rozhodnutí a iniciativě samosprávy
měst. Z mé strany šlo o úvahu a výčet možností, které jsou mi do dnešního dne známy.
Nedělám si nárok na úplnost informace, jen

se domnívám, že občané našeho regionu by
měli znát své možnosti.
O dění ve zdravotně sociální péči ve státě
vyšla obsáhlá publikace jako příloha časopisu
Zdravotnické noviny z dubna 2003, publikovaná na internetu www. zdn. cz. Zájemce na
tuto publikaci odkazuji.
Sestavila Mgr. Anna Brožová

V minulém čísle byly uvedeny kontakty
na sestry, které v naší oblasti domácí sociální
péči mohou poskytovat. Ve dvou případech
došlo ke zkomolení jména a tak je uvádíme
ještě jednou, správně – zdravotní sestry:
Eva Broučková, tel. 737 344 358
Anna Brožová, tel. 605 548 677
Pavla Hodáňová, tel. 608 056 673
Hana Plazzerová, tel. 728 586 566

Co chystají České dráhy
Černošicím?
V minulém čísle jsme informovali o veřejné prezentaci záměru Českých drah s tratí
Praha – Plzeň na území Černošic. Prezentaci
uspořádali a provedli naši radní, od ČD se
nepodařilo zajistit zástupce. Informační list
slíbil, že záměr ČD na svých stránkách také
popíše, a to i s tím, jak se ke změnám a zásahům postaví obec. Slíbili jsme to již do
tohoto čísla. Přesto, že redakce na přípravě
podrobné informace začala neprodleně pracovat, nepodařilo se nám včas zajistit kvalifikovaná vyjádření příslušných radních. V září
proběhnou mezi městem a ČD další jednání,
která situaci upřesní a vyjasní. Proto se nyní
čtenářům, zejména těm od trati, omlouváme.
Rozsáhlou informaci se vynasnažíme připravit pro zářijové vydání Informačního listu.
Zatím je možno prohlédnout si mapky míst,
kde ČD chystají zásahy do okolí, na budově
MěÚ. Mapky však poslouží především jako
základní informace, neobsahují podrobnosti
a není z nich možné vyčíst, jak se zamýšlený
zásah konkrétního místa vlastně dotkne.
Oldřich Hokr, zodp. redaktor Il
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Z deníku Městské policie
Začátkem července 2003 oznámila městská
policie splnění úkolu, který jí byl zadán městskou radou, a to prověření stavebních prací
v chatových osadách. Stavebnímu úřadu Černošice bylo podáno 24 oznámení, týkajících se
provádění stavebních úprav. Na tomto úřadu
nyní je, aby posoudil, zda k těmto prováděným
pracím je nutné stavební povolení, nebo postačí-li ohlášení. Městská policie bude i nadále
monitorovat stavby v celém katastru města.

Za měsíc červenec bylo městské policii
oznámeno 28 případů rušení nočního klidu.
Toto je nešvar, který se zpravidla vyskytuje
v letních měsících při bujarých zahradních
oslavách. S těmito problémy je nepřímo
spojeno i další protiprávní jednání, které
známe jako vandalství. Někteří jedinci, kteří
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zpravidla nezvládnou alkoholické opojení,
si pak vybíjejí svoji sílu na všem, co zrovna
vidí. Tímto způsobem bylo například vytrháno
a zničeno dopravní značení u základní školy
v ulici K lesíku, které má sloužit k ochraně
těch nejmenších a nejbezbrannějších. Dále si
nějaký „silák“ také zařádil na vysazených lípách v ulici Zdeňka Lhoty, kde bylo nenávratně zničeno 5 stromů. V našem městě došlo též
k poškození několika fasád tzv. graffity. V této
souvislosti byla městská policie upozorněna
na skupinu několika mladíků, kteří v prosto-

informace z radnice
rách nádraží ČD v Mokropsech prováděli své
tzv. umění, jež je bez souhlasu majitele dle
současně platného zákona trestným činem. Po
zadržení těchto mladíků bylo dalším šetřením
zjištěno, že k tomuto mají souhlas majitele
budovy a tudíž mohou celé nádraží v Mokropsech vyzdobit.
Gregor Dušička, Městská policie Černošicel

Máte rádi bojovky?
Pokud ano, jednu zbrusu novou vám právě
servíruji. Patří do kategorie „finanční strategie“ a autorem je samotný Krajský úřad. Tak
do toho.
Středočeský kraj považuje systém kulturních
grantů definovaný a realizovaný na základě
platných Zásad grantového řízení (systému
poskytování dotací z krajského rozpočtu)
Středočeského kraje v oblasti kultury za velmi
důležitý nástroj své kulturní politiky. Je naplněním jedné z povinností, kterou kraji v rámci samostatné kulturní politiky ukládá v § 14 zákon
129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajích.
Kraj je dle tohoto ustanovení povinen pečovat
o vytváření podmínek pro uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje svých občanů.
Cílem grantového systému, vystavěného na
principu vícezdrojového financování, je efektivně přispívat k tomu, aby se Středočeský
kraj vyznačoval bohatým a různorodým
kulturním životem, jenž bude výsledkem
svobodných tvůrčích aktivit profesionálů
a amatérů a na němž budou moci dle své
volby participovat občané všech věkových,
sociálních a vzdělanostních skupin. Tento
systém dále považuje Středočeský kraj za
svůj účinný nástroj pro vytvoření nové středočeské identity a za instrument podpory
rozvoje občanské společnosti.
Tolik úřední jazyk preambule „Zásady
grantového řízení (systému poskytování
dotací z krajského rozpočtu) Středočeského
kraje v oblasti kultury“.
Z těchto zásad pak to nejdůležitější. Kdo
může o grantovou podporu požádat?

1. Grant se poskytuje na jednorázové či déle
trvající kulturní aktivity:
a) výrazně nadlokálního charakteru, které se
realizují na území kraje a které výrazně
přispějí k obohacení kulturního života
jeho občanů
b) které realizuje subjekt působící trvale ve
Středočeském kraji mimo území kraje
(i v zahraničí) a které výrazně posílí
prestiž kraje a dotvoří jeho image
2. Granty se neposkytují na běžnou činnost
zájmových subjektů.
3. O poskytnutí grantu se může ucházet libovolná právnická i fyzická osoba, která
nemá nevypořádané závazky vůči kraji.
4. Grant se přiděluje na základě výsledku
výběrového řízení a není na něj právní
nárok.
5. Grantové řízení se pro daný rok uskutečňuje dvakrát – v podzimním termínu
předcházejícího roku a v jarním termínu
daného roku. Za hlavní termín je považován podzimní, jarní je doplňkový.
O přidělení grantu v podzimním kole se
mohou ucházet i obce a přidělená dotace
pro jednoho uchazeče může přesáhnout
částku 200 000,- Kč. O výsledcích podzimního řízení rozhoduje ZK, o výsledcích jarního kola RK.
6. Grant se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit v rámci roku
a pouze na účel, na který byl přidělen.
7. Grant se přiděluje na základě písemné
smlouvy.
8. Grant je určen pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu,
v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován
zisk.
9. Z grantu nelze hradit výdaje na pohoštění
a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích,
které jsou součástí projektu, a dále nesmí
být grant použit na nákup nemovitostí.
10. Příjemce grantu je povinen předložit
zprávu o realizaci projektu a vyúčtování
poskytnuté dotace.
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Tak, a teď kde začít? Samozřejmě nejlépe
u sebe. Pokud jste aktivní v oblasti kultury
a máte hlavu plnou nápadů, zkuste se zamyslet,
zda by nestálo za pokus některý z nich realizovat
pomocí grantové podpory. K tomu ovšem potřebujete podrobnější informace. Kde je hledat?
Pro online people zde máme americký vynález
řečený internet. Zkuste www.kr-stredocesky.cz
Na liště najeďte na odkaz „Krajský úřad“ a po
rozvinutí roletky klikněte na odkaz „granty“.
V následně zobrazeném seznamu asi dvaceti
vypsaných grantových řízení naleznete odkaz,
který zní „Zásady pro poskytování dotací z Fondu kultury Středočeského kraje“. Hned vedle
tohoto odkazu jsou dvě ikony. Jedna ve formátu
PDF a druhá ve formátu Word. Zvolte jednu
z nich a odklikněte. Tím vám bude umožněno
stáhnout si do svého počítače veškeré potřebné
informace, včetně formuláře žádosti o grant.
Zkušení hackeři prominou ten triviální popis,
ale ne všichni umělci jsou technicky zdatní.
Pro ty, kteří dávají přednost procházce na čerstvém černošickém vzduchu před vysedáváním
nad upatlanou klávesnicí, je zde druhá možnost. Navštivte v úředních hodinách Městský
úřad a pokuste se vyhledat pana Blaženína.
Je novým vedoucím odboru kultury. Zjistěte,
nejlépe stručným dotazem, zda ví něco o grantech na podporu kultury. Mohlo by to znít třeba
nějak takhle: „Dobrý den, pane Blaženíne.
Víte něco o grantech na podporu kultury?“
Jestliže dostanete kladnou odpověď, máte
v prvním kole vyhráno. Další postup ohledně
koncepce grantu a následného vyplnění žádosti doporučuji konzultovat s paní starostkou.
Má svoje informace, které se vám mohou ve
finále hodit. Kávu kupovat netřeba, květinu
možná. S odesláním žádosti neotálejte. Zjištění
přesného termínu uzávěrky pro podání žádosti
ponechávám záměrně zcela na vás. Splnění
tohoto úkolu a jeho koordinace s předchozími
kroky vás posune do těsné blízkosti finančních
zdrojů, jejichž přerozdělení má v rukou krajská
grantová komise. Přeji hodně štěstí a nenechte
se otrávit úředníky. Jinak to nejde.
S pozdravem „Připraveným štěstí přeje“
Michal Strejček
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Kurzy v MěKS
Odbor kultury ve spolupráci s různými
lektory/lektorkami organizuje tyto kurzy v budově Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208 na Vráži:
Aerobik: 1. lekce úterý 2. 9 od 20.00 hod.
Karate: zápis středa 3. 9 od 17.00 hod.
Kurzy angličtiny pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé: zápis a informační hodina středa 10. 9. od 19.00 hod. v klubovně
č. 5.
Zápis do kurzu klavíru, flétny a zpěvu
lektorky Martiny Höslové se koná v pondělí
15. 9. od 18.00 hod. v klubovně č. 9.
Klavírní kurzy lektora Pavla Hokra se
budou konat v Městském kulturním středisku na Vráži v úterý a ve středu. Přihlásit
a informovat se je možné od září osobně
v MKS (místnost č. 9, út. 13–17, st. 18–19),
telefonicky (608 745 297) nebo e-mailem
(pavelhokr@centrum.cz).
Odbor kultury vede jednáni o možnosti organizování dalších kurzů. Sledujte prosím vývěsky
MěKS a internet na www.mestocernosice.cz
a www.cernosice.osobe.cz. Jinak jsem vám
kdykoli k dispozici na tel. 251 641 116 nebo
602 200 817.
S přáním úspěšného vkročení do nového
školního roku

P. Blaženín.

Pronájem sálu MěKS
Město Černošice nabízí k dlouhodobým
i krátkodobým pronájmům prostory v budově
„Městského kulturního střediska“ na adrese
Mokropeská 1208, Černošice.
Bližší informace poskytne Mgr. Blaženín
– č. tel. 251 641 116 nebo 602 200 817.
Osobní návštěva zájemců je vítána. Termín je
třeba dohodnout na uvedených tel. číslech.
Nabídky adresujte na: Městský úřad
Černošice Odbor kultury, Riegrova 1209,
252 28 Černošice.

informace z radnice
Zájmové kroužky pro děti
Mateřská škola Černošice Mokropsy, Topolská 518, nabízí na školní na 2003/2004 placené
zájmové kroužky pro všechny děti (i pro děti,
které nejsou zapsány k docházce do MŠ) ve
věku od 3 do 8 let. Jedná se o tyto kroužky:
Výtvarný kroužek – kreslení, malování,
práce s barvami na sklo, textil, porcelán,
stříhání, lepení, skládání, modelování, práce
s přírodním materiálem, nové techniky (savová, ubrousková) atd. Kroužek je určen pro děti
ve věku od 4 do 8 let.
Sportovní kroužek – všestranné procvičení těla, kolektivní hry míčové i jiné, cvičení
na nářadí, s náčiním, závodivé hry, hudebně
– pohybové hry, aerobik atd. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 do 8 let.
Hudebně-pohybový kroužek – nácvik
a zpívání dětských, lidových, trempských písniček, hra na nástroje Orffova instrumentáře,
poslech hudby klasické i jiné, tanečky, lidové
tance, vyjádření hudby pohybem, country
tance, aerobik atd. Kroužek je určen dětem
ve věku od 3 do 8 let.
Dramatický kroužek – hraní divadla,
loutkového a maňáskového divadla, pohybové vyjádření, pantomima, dramatizace
pohádek i příběhů ze života, výroba loutek
a maňásků, kulis a kostýmů, tvořivá dramatika, procvičování správné výslovnosti pomocí
básniček a říkadel, jazykolamy atd. Kroužek
je určen pro děti ve věku od 4 do 8 let.
Přírodovědný kroužek – poznávání rostlin, zvířat, výroba herbáře, ochrana přírody

a živočichů, pozorování přírody, změn v přírodě během roku, pěstování rostlin, objevování přírodních zákonitostí pomocí názorných
pokusů, tábornické dovednosti, vytváření
kladného vztahu k přírodě, ekologické aktivity atd. Kroužek je určen pro děti ve věku
od 5 do 8 let.
Děti budou rozděleny podle zájmu o jednotlivé kroužky a podle věku do skupin
po 10, maximálně 12 dětech. Tím bude zaručen dostatečný individuální přístup a práce
s jednotlivými dětmi. Každý kroužek potrvá
hodinu (60 minut) a bude se konat vždy 1 x
týdně v budově školky.
Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě do
některého z nabízených kroužků, můžete tak
učinit od 18. srpna prostřednictvím telefonu
nebo faxu 251 642 185, mobilního telefonu
606 172 758, e-mailu ms2-cernosice@volny.cz
nebo osobně ve školce.

V červenci byla zavřená
knihovna
Knihovna byla v době od 7. do 31. 7. uzavřena. V té době pracovnice knihovny paní
Šilhánková čerpala řádnou dovolenou. Na
dobu čerpání dovolené byla pro knihovnu
domluvena náhradní pracovnice a na základě
této dohody byly dány informace do červencového vydání IL. Zasáhla ale vyšší moc, jak
je dle Murphyho zákonů obvyklé, a domluvená pracovnice nemohla z důvodu nemoci
v knihovně být. Další náhradní pracovníky
se nám už nepodařilo zajistit. Omlouváme se
všem… (není rozhlas, aby se hlásilo).

názory a ohlasy
Uveřejnili jste zde „Provozní dobu Městské

Vážená redakce Informačního listu, knihovny v Černošicích během prázdnin“.
ráda bych Vás upozornila na chybu, které
jste se dopustili v Informačním listu červen
2003. Bohužel se mi nepodařilo zjistit číslo,
jelikož patrně není nikde uvedeno. Mohu jen
odhadovat, že to bylo číslo 6. Tedy zpět k té
chybě.

Knihovnu jsem navštívila v červnu a přečetla si zde upozornění, že knihovna v době
od 7. 7. do 31. 7. bude zavřena. Proto mě
příjemně překvapilo, že jste v Informačního
listu uvedli otevírací dobu knihovny na toto
období. Co je psáno, to je dáno.
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názory a ohlasy
Jsem poměrně velká čtenářka, a tak jsem se
dohodla s bratrem, aby mi přinesl mých osm
knížek do Černošic na nádraží. Já chodila
na brigádu a přijela jsem vlakem z Prahy.
Do knihovny jsme se oba, bratr i já, těšili.
Ale ouha, přijdeme před knihovnu a tam na
dveřích cedule: „Od 7. 7. do 31. 7. knihovna
uzavřena“. To nás opravdu rozladilo. Byl velmi horký den a my bydlíme až na Vráži. Věřte
mi, že vláčet se s tolika knihami do Černošic
a zpět není zrovna ten nejlepší způsob, jak
strávit tropické odpoledne.
Samozřejmě chápu, že každý člověk
se může mýlit. Také je ale slušnost se za
svou chybu omluvit. Očekávala jsem tedy
– a patrně ne jenom já – že si v příštím čísle
Informačního listu přečtu omluvu. Vy jste
ale patrně svou chybu ani nezaregistrovali.
To mne zklamalo, a proto jsem se rozhodla
Vám napsat a informovat Vás. Je mi líto, že
to musím udělat až já. Doufala jsem, že na to
přijdete sami.
Doufám ve Vaši omluvu čtenářům městské
knihovny nejlépe v příštím čísle Informačního
listu. Příště už patrně nebudu věřit všemu, co
je psáno. Zvláště v našem Informačním listu.
Předem Vám děkuji nejen za přečtení mého
dopisu a přeji hezký den.
S pozdravem Michaela Šlesingerová, 15 let

Redakce Il. se omlouvá těm čtenářům, kteří navštívili uzavřenou knihovnu v době, kdy
měla být podle informace v červnovém čísle
otevřena. Informaci o otevíracích hodinách
redakce převzala z příslušného odboru MěÚ.
V době, kdy bylo vydání IL uzavřeno, to byla informace správná a měnil se jí původní
předpoklad o uzavření knihovny v červenci.
V červenci ovšem byla knihovna uzavřena
poté, co pracovnice knihovny musela ze
závažných zdravotních důvodů zůstat doma.
Redakce si je nyní vědoma pochybení, když
po převzetí příspěvku z MěÚ nezkontrolovala,
zda na knihovně není zprávě protiřečící cedule, a dále neprověřila, zda nebude knihovna
po vyjití IL znovu uzavřena ze zdravotních
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důvodů. Pokud to bude časově a organizačně
možné, pokusí se redakce takovýmto nedostatkům předejít a tím vrátit důvěru čtenářů v úřední informace. A snad i čtenářka
Šlesingerová nebude mít potom důvod k tak
příkrým soudům.
Následující příspěvek se z velké části dotýká centra Vráž, tedy tématu, jehož opakování již redakce ukončila. Příspěvek přesto
uveřejňujeme, a to proto, že vznikl ještě před
uzavřením tématu a s autorem bylo zveřejnění projednáno, a také proto, že přináší dosud
nezmíněný pohled na architektonické řešení
a je to tedy zároveň úvod k tématu černošické
architektury, jíž se v Informačním listu chceme věnovat.
O. H.

Konečně parkoviště před
školkou…
Již několik let vozím dceru do mateřské
školky v Karlické ulici, jejíž šířka neumožňuje podélné stání vedle obrubníku.
Obdobně jako ostatní rodiče, byla jsem
nucena vjet autem na kdysi zatravněnou,
následně rozježděnou a zablácenou plochu.
A dětské botičky i pneumatiky mého vozu
se zabořily do bláta. K mému příjemnému
překvapení Technické služby na zmíněné
plochy položily zatravňovací bloky umožňující šikmé stání vozidel a vjezd do vrat školky
byl rovněž kvalitně opraven. Má dcera v září
nastupuje již do školy základní a my dvě si to
už „neužijeme“. Věřím, že ostatní maminky
a tatínkové nadále doprovázející své ratolesti
do školky v Karlické ocení běžný standard
parkování zhotovený technickými službami
města Černošice.
Jitka Hořeňovská,
maminka Aničky z MŠ Karlická

Centrum Vráž – zastavme stávající projekt
Jak tuto rozporuplně diskutovanou záležitost vidí zkušený výtvarník:
Zatímco starším městům již odedávna vévo-

názory a ohlasy
dí pěkné chrámy, věže či zámky, Černošicím
citelně chybí výrazné stavební dominanty.
Něco charakteristického, co jinde nemají, ale
též esteticky hodnotného, co by povznášelo
ducha a svědčilo o kultivovanosti obyvatel.
Tři plánovaná multifunkční centra jsou svými
rozměry i umístěním ojedinělými nadějemi,
že naše město by v nich mohlo onu chybějící
tvář začít získávat. Mohlo by, kdyby…
Projekt prvního z nich, určený pro Vráž,
bohužel tyto naděje nenaplňuje. Návrh nevybočuje ze spořádaného, celkem nudného, socialistického pojetí funkcionalizmu totalitních
sídlišť. Proto, mimochodem, ani snížení výšky
budov by projekt nezachránilo, pouze zmenšilo, nenápadnost není smyslem dominant.
O specifické, avantgardní dominantě Vráže tu
nemůže být řeč. Proto naléhavě varuji radnici
před schválením tohoto projektu, dokud to při
dobré vůli jde. Kdo ví, jestli se vůbec ještě
další taková příležitost pro Vráž vyskytne. Ale
i kdyby, zůstala by nám již napořád nezáviděníhodná rarita: stavba socialismu, pořízená
14 let po pádu totality. To snad ne!
Nechci napadat autora projektu ani nikoho
jiného. Smysl mé odezvy je výlučně věcný.
Také nechci jen planě kritizovat. Pokorně
navrhuji optimální přístup k zadání nového
projektu, včetně argumentů, jak nejlépe to dovolují mé letité zkušenosti v oborech estetiky.
Progresivní kreativitu tak významného projektu je nutné posuzovat s nadhledem, to je
se zřetelem k aktuálnímu stavu vývoje slohu.
Tím se zároveň také hned omezí prosazování
tolik rozdílného osobního vkusu, do kterého
zabřednout obvykle znamená jen zdržovat se
nekonečnými debatami o nepodstatnostech či
o tom, co kdo považuje za moderní.
Co je podstatné? (Nechť mi promine, kdo
to ví, i ten, kdo nesouhlasí.) Podstatný je
samozřejmě sloh.
V současnosti, ač si to málokdo uvědomuje,
prožíváme vleklé období střetu dvou radikálně odlišných estetických trendů. Jsme svědky
vzácné události, jakou je střídání slohů! Stár-

noucímu funkcionalizmu se postavil avantgardní myšlenkový proud nostalgického ladění spjatý s novým životním stylem. Architekti
i jiní se názorově rozdělují. Jedni setrvávají
v různých podobách funkcionalizmu, druzí
jdou dál. Neosobní a chladná strohost příliš
technicky působícího slohu je již neuspokojuje, usilují o architekturu opět vlídnější, zdobnou, lidštější. Množství jejich projevů je inspirováno dávnou minulostí, za což jim někteří
skalní funkcionalisté v Česku začali nadávat
do podnikatelského baroka. Ale to nic, oni již
v začátcích funkcionalizmu obdobně hanobili
předchozí secesi tvrzením, že je to úpadkové
umění a kýč. Tenkrát jim to bohužel uvěřili,
dnes už každý ví, že to není pravda. Nestrpení
konkurence se jen opakuje. Škála nové, vlídné
architektury je však široká.
Výjimečným autorem je zajisté světoznámý P. Hundertwasser, leč ona vlídnost není
nutně podmíněna jen typicky historickými
prvky. Relativně vlídný je třeba i nový komplex náměstí Palackého v Dobřichovicích,
k jehož velké škodě se vloudilo cizorodé
(funkcionalistické) průčelí na poštou.
Někdo teď může namítnout, že dodnes a na
celém světě se nejvíc staví funkcionalisticky.
Ano, staví se tak i největší celky, ale již nikoliv z obecně pozitivních důvodů, jak tomu
bylo v prvních desetiletích funkcionalizmu.
Dnes jej vydržuje silné propojení s obrovským
byznysem. Nicméně přetrvává a to se počítá.
Jsou tedy dva aktuální slohové názory,
skýtající šanci k nadprůměrnému projektu,
pokud autor není nadčasový génius:
a) V duchu pozdního funkcionalizmu, jaký
v lepších stavbách existuje od bruselské
světové výstavy Expo 58 až po současnou
velkozástavbu středu Berlína. Je smělejší
a dynamičtější než obligátní budovy ve
tvaru pouhé krychle (krabice na bydlení),
ovšem také techničtější množstvím zjevného betonu, kovu a skla, než je projekt
vrážského centra.
b) Druhý názor je ten opačný, vedený v duchu
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názory a ohlasy
již popsaném, přívětivém. Jemu logicky
patří budoucnost, neboť neustálé přetechnizovávání životního prostředí se již stává
nepřátelské k člověku, k jeho přirozenosti.
Potvrzují to i reakce životního stylu, hybatele všech slohů.
Zvolit variantu a) by tedy nebylo hrubou chybou, jen výrazem konzervativiz-

mu. Varianta b) je progresivní, znamenala
by volbu pokroku. Ať by však volba padla
pro kteroukoliv z nich, neměla by se realizovat polovičatě, nýbrž, jak se v Česku
výstižně říká a jak se na pořádnou městskou dominantu sluší a patří, „na plné
pecky“.
Otto Peschka, výtvarník a fouk. harmonikář

kaleidoskop
Zprávy Sokola – přednáška a zahájení cvičení

Tělocvičná jednota Sokol Černošice připravila pro zájemce přednášku s ukázkou
na téma „Reflexní terapie – zdraví ve vašich
rukou”. Ing. Petr Dimitrov bude přednášet
o metodě budoucnosti péče o zdraví ve středu
17. září v 16.30 hodin v klubovně sokolovny

(v podkroví). Reflexní terapie patří k osvědčeným přírodním metodám alternativní
medicíny.
Tělocvičná jednota Sokol Černošice v pondělí 8. 9. 2003 zahajuje pravidelné cvičení
všech složek.

Oddíl sokolské všestrannosti:
rodiče a děti 1–3 roky

úterý 9.30–10.30 hod.

rodiče a děti 3–5 let

středa 16–17 hod.

předškolní děti (5–7 let)

pondělí 16.30–18 hod.

mladší žákyně (2–5 třída)

čtvrtek 17.30–19 hod.

aerobik žactvo

úterý 17.30–18.30 hod.

volejbal žákyně (6–8 tř.)

úterý 16–17.30 hod.

košíková přípravka

čtvrtek 16–17.30 hod.

košíková I

středa 18.30–20 hod.

košíková II

úterý 18.30–20 hod.

atletika

středa 17–18.30 hod.

gymnastika I

pondělí 18–19 hod.

gymnastika II

pátek 16–18 hod.

ženy – kondiční cvičení

pondělí 19–20 hod.

ženy – stepaerobik

pondělí 20–21.30 hod.

ženy – aerobik

čtvrtek 19–20.30 hod.

ženy – seniorky

pondělí 9–10 hod.

streetball dospělí

středa 20–21 hod.
Oddíl stolního tenisu:

stolní tenis žactvo

pátek 18–19 hod.

stolní tenis dospělí

úterý 20–21.30 hod., pátek 19–20.30 hod.

Upozorňujeme, že rozvrh se může během roku podle potřeby změnit.
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Spolu v Černošicích
Na vědomí všem černošickým občanům
se dává, že bylo založeno občanské sdružení
Spolu, jehož cílem je:
1. Přispívat k rozvoji sportovního a kulturního života dětí a mládeže v obci, např.
budováním nových dětských hřišť apod.
2. Ovlivňovat dopravní situaci, stavební aktivity apod. v obci tak, aby byla zajištěna
v první řadě bezpečnost dětí, např. dobudování chodníků, přechody pro chodce apod.
3. Podporovat zapojení rodin s dětmi do veřejného života.
První oficiální schůzka se bude konat začátkem září. Pokud máte zájem stát se členem
sdružení nebo jakkoliv přispět k jeho činnosti, kontaktujte mě, prosím, na:
telefonu 251 642 092 nebo na mailové adrese
gottelovi@volny.cz.
Za přípravný výbor Daniela Göttelová

Co bylo a co bude u modelářů v Černošicích
Máme za sebou 22. sezónu s mnoha pravidelnými, léty osvědčenými programy:
poznávací zájezdy (letos dva), 22. ročník
oblíbeného letního tábora s mnoha činnostmi,
usilovně pracujeme na přípravě recipročních
návštěv s družebním městem Gerbrunnem, na
Mistrovství České republiky plastikářů žáků
postoupili 3 naši mladí členové, na MČR žáků
leteckých (bude se létat začátkem září) máme
4 účasti.

Z významných soutěží jsme pořádali Mistrovství ČR žáků stavitelů plastikových modelů v Muzeu hl. m. Prahy, Mistrovství Středních Čech žáků plastikářů, spolupořádali jsme
Mistrovství Prahy žáků leteckých modelářů.
Zde musíme poděkovat za účinnou pomoc
městu Černošice a středočeskému úřadu i řadě drobných sponzorů. Díky.
Udržujeme stále vysokou úroveň práce
našich mladých modelářů, jen ty prostory co
„máme“ jsou žalostně malé, zájem je větší,
než jsme schopni uspokojit.
Vše, co jsme chtěli, se nám nepovedlo…
Zavedli jsme RC kroužek, investovali jsme
nemalé prostředky, ale záměr – létání mladých modelářů s radiem řízenými modely –
se nám nepovedl, musíme změnit koncepci.
O kroužky mladých modelářů je stálý zájem, práce s modelářským potěrem nese výsledky (viz účasti na MČR žáků) a hlavně pro
děti a mládež krásný koníček se všestrannou
výchovou. Určitě zachováme „co bylo“, pracujeme na rozšíření práce s dětmi a mládeží
jak časově, tak prostorově i „personálně“.
Vše je ve fázi příprav a vyjednávání, tak
raději abychom něco nezakřikli... Naopak jakoukoliv dobře míněnou pomoc, vedoucí ke
zkvalitnění naší práce pro děti, uvítáme.
Hlavní je, že druhou středu v září (10. 9.)
od 16.00 hod. v „Kulturáku“ na Vráži je zahajovací schůzka všech zájemců o modelářství letecké a plastikové od 5. třídy a starší.
Podaří-li se úspěšně dokončit probíhající
jednání, budeme moci pomýšlet i na přijmutí
zájemců mladších.
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Rád všem zájemcům podám náležité informace na telefonu: 605 545 615 nebo na
e-mailu: l.apeltauer@volny.cz.

a oddílových fotografií, soutěže, střelba ze
vzduchovky, lukostřelba, možnost opečení
špekáčků.

Těšíme se na práci s vámi a pro vás, mladí
modeláři, vy co jste už „něco“ postavili i vás,
co chcete s modelářstvím právě začít!

Ukončení akce: ve 12.00 hod. na Višňovce
a ve 12.30 hod. na místě srazu.

Lumír Apeltauer – Model klub Černošice
sdružení „S dětmi a pro děti“ Černošice

1 x týdně schůzka oddílu, 2 x do měsíce
jednodenní akce oddílu, nejméně 4 x ročně
víkendová akce, oblastní víkendové akce,
letní tábor.

Zelená je tráva, fotbal to je hra
Důležitá zpráva pro kluky, kteří rádi kopou do
balónu a chtějí posílit místní fotbalový klub:
fotbalový oddíl SK Černošice pořádá nábor
nových členů z 1. – 4. tříd .
Zájemci volejte na tel. č. 603 289 985 pan
Göttel.

Turistický oddíl Mustang
– náborová akce
TO Mustang pořádá dne 13. září 2003 pro
děti a mládež od 4 do 26 let náborovou akci.
Sraz: v 08.30–08.45 hod. na nádraží v Černošicích I. (proti hotelu Slánka).
Program:
Krátká vycházka po okolí Černošic, seznámení s oddílem, nahlédnutí do kroniky

Oddílové aktivity:

Činnosti oddílu:
tábornické a turistické dovednosti, batikování, práce s korálky, pletení náramků, práce
s moduritem, malování na porcelán, práce
s mapou a buzolou, šifrování, orientační závody, poznávání přírody, návštěvy památek,
stanování, pochody pro veřejnost a další.
Také občanům starším 26-ti let nabízíme
turistickou aktivitu v našem odboru KČT
(Klubu českých turistů) Černošice.
Kontakt:
TOM Mustang Černošice E-mail:
tom.mustang@seznam.cz
Stanislava Grodecká, Poštovní 213,
252 28 Černošice I. tel. č.: 603 306 746,
728 727 772.

Lidový soubor Pramínek Černošice o prázdninách

V týdnu od 27. 7. do 2. 8. se konala již sedmá „Letní taneční dílna“ souboru v Základní umělecké
škole V. Pichla v Bechyni.
Škola sídlí v nádherných
prostorech středověkého
kláštera, které děti využívaly při tréninku i představení.
Na závěr připravilo 25 dětí dvouhodinový program
vlastních choreografií.
V Rajském dvoře zahrála
kapela Pramínku jihočeské písničky z Doudlebska,
které zazněly i na Mariánské pouti v Černošicích.
IL
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V podchodu je veselo
Z mokropeské zastávky je hezký výhled.
Čím se ale náš pohled více blíží vlastnímu
zařízení nádražíčka, tím je to nevábnější.
Nejhorší byl podchod. Rozbitá světla, ošuntělé a počmárané zdi. Většinou mladí lidé, odsud i průchozí, si tam na zdech jednoduchými
tahy vyráběli podobné značky, jaké si dělají
pejsci na patníkách. Informační obsah: „Byl

jsem tu“, estetický: nic. Starší umělci se tam
realizovali spíše sochařskými artefakty (vajgly, lahve platové a skleněné) než grafickými,
informačně a esteticky ovšem se stejným výsledkem. A všichni vlastně protizákonně.
Nyní je podchod vyzdoben. Skupina tvůrců
si to s dráhou dohodla a všechny zdi podchodu
pokryla barevnými stylizovanými variacemi
podpisů čehosi, co má možná v komunitě po-

dobných grafiků význam.
Mokropsům to asi nic
konkrétního nesděluje,
umělecky to možná
také nebude nic moc, je
tam ale veseleji. Cesta
podchodem je nyní nepochybně zážitek zajímavý,
je možno tam vést uměleckokritickou diskusi,
zasvěceně se pohoršovat,
chvilku je co i jen tak
prohlížet.
O.H.
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Sobota 16. srpna – U stánků s předměty lidové tvorby

Alotrium vždycky zaujme, má už i stálé příznivce
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Z letošní Mariánské pouti – hlavně obrazem
Byl tam také žonglér, lidový taneční soubor Pramínek, kolotoče,
třebaňští šumaři, vážné slovo i hudba v kostele a nakonec doktorský
dixieland. Ve většině muziky hrál Pavel Kopačka
Za to, že to všechno dali letos zase dohromady, se samozřejmě sluší
poděkovat všem, kteří se tam starali a vystupovali. Ten, kdo nebyl
vidět, ale všechno to zařídil, byl Petr Pánek (říká, že letos opravdu
naposledy). Pódium tam nezištně dodal Josef Barchánek, plakát vyrobila paní Bláhová, krásné počasí opatřil… O. Hokr, foto P. Sláma

Malí diváci sledovali malé divadlo

Vedle kostela Nanebevzetí p. Marie vztyčili
skauti lezeckou stěnu.
Každý se mohl pokusit
dosáhnout nebeských
výšin vlastní silou.

Pro velké diváky kabaret následovníků B. Slováčka ukázal všední den mokropeské pobřežní hlídky
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Svědkové minulosti – geologická zajímavost

Uprostřed nově zastavované části Lad,
kde mívala Geoindustrie sklad vrtných jader, můžeme právě dnes najít doklady všech
dávných období z území celého bývalého
Československa, a to v podobě vrtných jader.
Jsou to válce o průměru několika cm, různě
dlouhé, jak se postupně rozpadaly. Jádra jsou
z hornin, vynesených z hloubek až několika
kilometrů. Původní sklad s označenými policemi a truhlíky se již zcela rozpadl a vzorky
se tedy válejí po zemi bez označení místa
a hloubky původu. Zlomky dávných hornin
jsou ale velmi dekorativní i bez znalosti stáří
a původu, ostatně nyní by bylo určení původu
velkou detektivkou i pro odborníka.

Pro seznámení s těmito svědky je nyní
jedinečné „časové okno“. Ještě nedávno byly
údaje tajné a prohlížení bylo možné pouze
pro vnitřní potřebu socialistických organizací. Kdo by se totiž ke strategickým informacím o konkrétním obsahu prvků v horninách
naší socialistické vlasti dostal, mohl by tehdejší zřízení ekonomicky ohrozit. (Ostatně
ani nyní nikdo neprozradí, že má na zahradě
uran či zlato.) Za několik let nebude obdobný
výlet opět po dlouhé geologické období možný, protože pozemek bude oplocen a zastavěn
soukromníky, kteří nemusí mít pochopení pro
seznamování s pozůstatky dávné minulosti.
O. Hokr

Ukradený svatý Václav…
se nenašel, a tak se začíná sbírat na novou sochu. (Realizaci dřevěné repliky přislíbil Jiří
Altmann.) Na Mariánské pouti bylo vybráno, respektive „vyflašinetováno“ od dobrých lidí
6 051,50 Kč. Pokud by se podařilo polici vypátrat ukradené dílo, budou peníze použity na
zabezpečovací zařízení. V opačném případě bude sbírka pokračovat.
V červenci jsem obdivoval jihočeskou vesničku Hodkov u Jistebnice. Má pět popisných
čísel a postavili si zde sami novou kapličku. V naší obci je popisných čísel poněkud více
a tak svítá naděje, že se kaplička u mokropeské pizzérie dočká za rok 100. narozenin v plné
parádě. A s Václavem.
Pro ČIL IL

Kdo byl šerif na obálce
červnového čísla?
Do uzávěrky soutěže o 2 lístky na kovbojku přišly dva tipy, oba nesprávně předpokládaly českého herce. Sponzor soutěže,
pan Strejček, tedy nebude tratit. Šerifa
nepředstavoval herec z Čech, natož pak
z některé černošické osady. Byl to Ronald
Reagan ve svém předprezidentském období.
Oběma tipujícím i přes neúspěch děkujeme
za příspěvek.

Jubilanti

Rosalie Bláhová
Jan Karmazín
Marta Houková
Marie Stará
Marie Potužáková
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91 let
90 let
80 let
80 let
80 let

Božena Rejdová
Jiřina Mičková
Alaine Krpešová
Jarmila Fliegrová
Erna Příhodová

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
Blahopřejeme!

kultura a sport
Dětská olympiáda
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 20. 9. 2003 na zahradě školky
2. ROČNÍK DĚTSKÉ OLYMPIÁDY
Účastnit se mohou děti ve věku 3–8 let.
Soutěžit se bude v různých sportovních disciplínách. Zápis účastníků bude v 8.30 hod. a samotné sportovní zápolení vypukne v 9.00 hod.
Pro všechny závodníky bude připraveno
občerstvení a opékání buřtů, pro vítěze pak
zajímavé ceny. Srdečně zveme všechny malé
sportovce.

Divadlo v Mokropeské mateřské školce
Mokropeská MŠ zve všechny malé diváky,
i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských školek, na divadelní představení, která
se konají v naší školce (v Topolské ul. 518,
Černošice – Mokropsy)
12. 9. pátek 9.00 hodin
ZDRAVĚNKA S KUBÍKEM JDOU DO
ŠKOLY
22. 9. pondělí 9.00 hodin
O SNĚHURCE

10. 10. pátek 9.00 hodin
JAK KOČIČKA SLAVILA NAROZENINY
24. 10. pátek 9.00 hodin
O RŮŽENCE
7. 11. pátek 9.00 hodin
O VELIKÉ ŘEPĚ
27. 11. pátek 9.00 hodin
O DVOU SNĚHULÁCÍCH
Vstupné na všechna představení je 40 Kč
za dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.

Kultura v Dobřichovicích
neděle 7. září v 19 hod. Prof. Jaroslav Šaroun
varhany, Michiyo Keiko soprán – koncert
v karlickém kostele sv. Martina a Prokopa
V programu zazní díla J. S. Bacha, Ch. Gounoda, A. Dvořáka a dalších autorů.
sobota 13. září v 19. hod. MUSICA PER CINQUE – DECHOVÉ KVINTETO – koncert
v karlickém kostele sv. Martina a Prokopa
Uslyšíme skladby 16.–20. století autorů
C. Gervaise, K. Stamice, D. Milhauda,
J. Iberta a A. Rejchy.
sobota 27. září v 19.00 hod. MAJEROVY
BRZDOVÉ TABULKY – koncert v Sále
Dr. Fürsta

Mokropeská mateřská školka
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kultura a sport
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kukátko

ČERNOŠICE

První třída kašička,
druhá třída myšička,

třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída darebáci…
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