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Zasedání městského zastupitelstva
dne 7. 8. 2002

1  Zastupitelstvo se usneslo, že počet členů
zastupitelstva města Černošice ve volebním
2 období 2002 – 2006 bude 21.
6

Ze zasedání rady
dne 26. 8. 2002

6  Paní starostka informovala radu o prů7 běhu a důsledcích povodní v Černošicích.
7 Vzhledem k ubytování občanů ze zato7 pených domů bylo nutno odložit začátek
7 školního roku na 9. září.
8  Rada souhlasila s půjčkou 100 000 Kč
8 TJ Sokol Černošice na rekonstrukci pod9 lahy tělocvičny.
 Rada souhlasila s dobudováním vodovodního řadu k objektům s kontaminovaný10 mi studnami v ulicích Chilské, Na Drahách
a Ukrajinské.
10

Rada schválila pravidla pro zveřejňování před11
volebních
materiálů v Informačních listech.
11

Rada
souhlasila
se stavbou plynovodu
11
v
lokalitě
„U
Dubu“.
11
 K žádostem o poskytnutí materiálu na
11 úpravu chodníků ul. Mánesova rada rozhodla o odložení úprav do příštího roku
vzhledem k finanční situaci města.
 Rada rozhodla zařadit realizaci veřejného
osvětlení na Vráži firmou Elektro Majer za
cenu 716 620 Kč do plánu investic na rok
2003.
 Rada vzala na vědomí změny v pokládce
plynu v ul. Poštovní a uložila investičnímu
odboru vyžádat si do příštího zasedání rady
od ČMP závazný harmonogram dokončení
plynofikace včetně uvedení do provozu.
 Rada projednala stížnosti na poškození
majetku v souvislosti s plynofikací a předala je k vyřízení provádějící firmě.
 Rada souhlasila se stavbou a změnami
(pokračování na str. 6)

informační listy

Č e r n o š i c e

volby do zastupitelstva obce – kandidáti

Kandidátní listiny stran
a hnutí, které se budou
ucházet o zvolení do
zastupitelstva města
Černošice pro příští
volební období
Kandidátní listiny jsou seřazeny abecedně
podle názvu strany nebo hnutí. Údaje o kandidátech jsou bez úprav převzaty z kandidátních listin. Kandidáti, u kterých není uvedeno
členství ve straně, na jejíž kandidátní listině
jsou zařazeni, nejsou členy žádné strany.
V příštím čísle Informačních listů každá
ze stran, které se v Černošicích ucházejí
o zvolení do zastupitelstva, dostane možnost
využít jednu stranu Informačních listů pro
představení svého programu či názorů na
svoji budoucí úlohu v samosprávných orgánech Černošic.
V příštím čísle bude také popsán způsob volby a určení výsledků voleb z hlasování.
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Česká strana sociálně
demokratická
1. Milada Mašatová, člen ČSSD, 57 let,
výtvarnice
2. Ing. František Chyba, člen ČSSD,
54 let, jednatel společnosti
3. Ing. Zdenka Kubištová, 58 let,
podnikatelka
4. MVDr. Marta Benešová, 62 let,
důchodkyně
5. Udo Černý, 56 let, podnikatel
6. Marie Abelová, 63 let, zdravotní sestra
7. Vlastimil Svoboda, 62 let, technik
8. Ing. Stanislav Sedláček, člen ČSSD,
69 let, důchodce
9. Blanka Lenzová, 63 let, důchodkyně
10. Vladislav Mašata, 54 let, výtvarník
11. Václav Straka, 26 let, podnikatel
12. prom. ped. Kamila Křísová, člen
ČSSD, 58 let, asistentka místopředsedy
ČSSD
13. Alena Chládková, člen ČSSD, 59 let,
důchodkyně
14. MUDr. Josef Mrázek, člen ČSSD,
34 let, lékař
15. RNDr. Bohdan Křísa, člen ČSSD,
66 let, vysokoškolský pedagog
16. MUDr. Karel Kobes, člen ČSSD, 58 let,
místopředseda ČSSD
17. Libuše Fialová, 58 let, referentka
18. Věra Ejemová, člen ČSSD, 71 let,
důchodkyně
19. Jaroslav Němeček, člen ČSSD, 78 let,
důchodce
20. Karel Polák, člen ČSSD, 86 let,
důchodce
21. Libuše Zibarová, člen ČSSD, 80 let,
důchodkyně

volby do zastupitelstva obce – kandidáti

Komunistická strana Čech
a Moravy

Křesťanská a demokratická
unie – Čs strana lidová

1. Ing. Alexandr Manda, člen KSČM,
49 let, geolog
2. Vladimíra Moučková, 46 let,
podnikatelka
3. Pavel Šebek, člen KSČM, 54 let,
podnikatel
4. Ing. Helena Pilská, člen KSČM, 54 let,
ekonomka
5. PhDr. Vědunka Stuchlíková, člen
KSČM, 46 let, podnikatelka
6. Ing. Josef Vosyka, člen KSČM, 72 let,
důchodce
7. Emanuel Fuxa, člen KSČM, 78 let,
důchodce
8. Dagmar Frebortová, člen KSČM,
71 let, důchodkyně
9. Libuše Kamarytová, člen KSČM,
65 let, důchodkyně
10. Viktor Nemrava, 62 let, důchodce
11. Josef Potužák, člen KSČM, 83 let,
důchodce
12. Danuška Lejsková, člen KSČM, 70 let,
důchodkyně
13. Jaroslav Podzemský, člen KSČM,
59 let. důchodce

1. Helena Langšádlová, člen KDU-ČSL,
38 let, starostka
2. Ing. Karel Holub, 53 let, podnikatel
3. Mgr. Zuzana Palečková, 41 let,
překladatelka
4. Ing. Petr Wolf, 24 let, pracovník
realitní kanceláře
5. Ing. Milan Čejka, 43 let, statik
6. Patr Pánek, 33 let, vedoucí stavebnin
7. JUDr. Daniel Weinhold, 32 let,
advokát
8. Ing. Jaroslav Dufek, 47 let, ředitel
9. RNDr. Ladislav Lešetický, 60 let,
vysokoškolský učitel
10. Lumír Apeltauer, 54 let, mistr
odborného výcviku
11. Ing. Vladimír Martínek, 37 let,
projektant
12. Mgr. Marie Chalupecká, 42 let,
knihovnice
13. Karolína Moravcová, 57 let, vrchní
sestra
14. Ludmila Hopfingerová, 50 let,
ekonomka
15. Ing. Pavel Liška, člen KDU-ČSL,
65 let, soukromý zemědělec
16. Marcela Mahlerová, 63 let,
podnikatelka
17. Mgr. Lucie Poulová, člen KDU-ČSL,
37 let, v domácnosti
18. PhDr. Samuel Truschka, 37 let,
zástupce ředitelky
19. Stanislava Kopačková, člen KDU-ČSL,
81 let, důchodkyně
20. Dr. Jiří Drtina, člen KDU-ČSL, 77 let,
ekonom
21. Ing. Jan Dvorský, člen KDU-ČSL,
75 let, důchodce
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volby do zastupitelstva obce – kandidáti

Občanská demokratická
strana
1. Aleš Rádl, člen ODS, 36 let, analytik
2. PhDr. Michal Jirout, člen ODS, 37 let,
podnikatel
3. Milan Stříbrný, člen ODS, 44 let,
živnostník
4. Ing. Karel Bureš, 34 let, bankéř
5. Michal Přibík, člen ODS, 35 let,
manažer
6. MUDr. Václava Vodičková, člen ODS,
41 let, lékařka
7. Josef Adam, člen ODS, 70 let,
živnostník
8. Ivo Němec, člen ODS, 37 let,
autodopravce
9. Ivan Kulíšek, člen ODS, 36 let,
živnostník
10. Ing. Milan Potužák, člen ODS, 50 let,
ekonom
11. Jan Mrázek, člen ODS, 56 let,
hudebník, herec
12. Pavel Křivonožka, 34 let, bankovní
manažer
13. Mgr. Vladimíra Ottomanská, 36 let,
pedagog
14. Jaroslav Pilský, 25 let, skladový
operátor
15. Renáta Petelíková, 39 let, úřednice
16. Miluše Švehlová, 41 let, logistik
17. Jana Koubková, 35 let, podnikatelka
18. Lucie Houdková, 26 let, zdravotní
sestra
19. Naděžda Švehlová,45 let, vedoucí
výroby
20. Anna Kowalová, 68 let, pedagog
v důchodu
21. Jitka Šemberová, 58 let, úřednice
v důchodu
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Sdružení nezávislých
1. Dr. Otakar Štanc, 65 let, podnikatel
2. Ing. Oldřich Hokr, 49 let, technik
3. Ing. Jiří Řehoř, 47 let, podnikatel
4. Jan Prskavec, 47 let, podnikatel
5. Ing. Rudolf Paďouk, 60 let, technik
6. RNDr. Edita Metličková, 41 let,
podnikatelka
7. Ivan Látal, 51 let, režisér
8. Ivan Rajmont, 57 let, režisér činohry
ND
9. Petr Vitvar, 50 let, ak. sochař
10. Ing. Miloš Krejcar, 49 let, technik
11. Ing. Tomáš Zelinka, 53 let, ekonom
12. Mgr. Martina Řehořová, 32 let,
novinářka
13. Ing. Jitka Landová, 44 let, učitelka
14. Ing. arch. Vlasta Klokočková, 51 let,
architektka
15. Ing. Martina Bulantová, 27 let,
podnikatelka
16. Ing. Hana Müllerová, 41 let, asistentka
poslankyně
17. Hana Šimková, 48 let, ekonom
18. Michaela Dvořáková, 35 let, ekonom
19. Ing. Aleš Voženílek, 36 let, projektant
20. Miloslava Lipoldová, 57 let, učitelka
21. Andrea Mouchová, 27 let, učitelka MŠ

volby do zastupitelstva obce – kandidáti

Unie svobody
– Demokratická unie
1. Pavel Vošalík, 39 let, živnostník
2. Jan Knetl, člen US-DEU, 39 let,
ředitel stavební firmy
3. Mgr. Tomáš Jandura, 36 let, učitel
4. Markéta Bindicsová, člen US-DEU,
32 let, finanční poradce
5. Martina Svobodová, 37 let, výtvarnice
6. Simona Hulíková, 28 let, na mateřské
dovolené
7. Veronika Němcová, 34 let,
v domácnosti
8. Jaroslav Hrdina, 39 let, hasič
9. Ing. Martin Schwarz, 28 let, ředitel
produkční agentury
10. Kamila Vošalíková, 37 let,
v domácnosti
11. Lukáš Růžek DiS., 25 let, manažer
hudebního klubu
12. Pavel Horák, 26 let, fotograf
13. Petr Svoboda, 39 let, finanční ředitel
14. Jan Šoun, 25 let, student ČZU
15. Romana Kozlová, 25 let, rehabilitační
sestra
16. Gabriela Tetenková, 30 let,
v domácnosti
17. Vladimír Dostál, 43 let, živnostník
18. Tomáš Tetenka, 29 let, živnostník
19. Dagmar Knetlová, 36 let, v domácnosti
20. Antonín Pavel, 71 let, v důchodu
21. Anna Tetenková, 58 let, v důchodu

Volba pro město
1. Libor Koubek, 45 let, manažer
2. Aleš Pajgrt, 45 let, manažer
3. Doc. Ing. Václav Řepa, 44 let,
vysokoškolský pedagog
4. Mgr. Michal Strejček, 43 let, redaktor
5. Mgr. Karel Foustka, 46 let,
vysokoškolský pedagog
6. Mgr. Lukáš Kliment, 43 let, fotograf
7. Ing. Vladimír Leška, 43 let, manažer
8. Ing. Jan Gottel, 37 let, podnikatel
9. MUDr. Tomáš Frýda, 39 let, lékař
10. MUDr. Alena Vosmíková, 45 let,
lékařka
11. Ing. arch. Peter Sticzay, 39 let,
architekt
12. Petr Kubín, 40 let, podnikatel
13. Ing. Daniel Pfeffer, 36 let, manažer
14. Ing. Štefan Ušiak, 38 let, projektant
15. Radka Kalabisová, 39 let, restaurátorka
16. Ing. Josef Kutílek, 39 let, podnikatel
17. Mgr. Hana Řepová, 40 let, socioložka
18. Vladimíra Boháčová, 32 let,
podnikatelka
19. prom. fil. Vlasta Žehrová, 46 let,
herečka
20. Eva Jeřichová, 42 let, v domácnosti
21. Darina Blacká, 20 let, studentka
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ze zasedání rady
před svým odjezdem na dovolenou, kterou
už potřebovala jako sůl a kterou si víc než
stavby rodinných domů, studní a drobných
jindy plně zasloužila, pověřila napsáním
staveb dle předložené dokumentace.
článku do Informačních listů, jak to s tou
 Rada vzhledem ke zkušenostem s povodní plynofikací opravdu vypadá. A já nelenil,
odložila rozhodnutí o přístavbě RD v ulici To- a dnes, to je 24. září, jsem se došel podívat
polská a vyžaduje stanovisko povodí Vltavy. přímo na místo. U lávky jsem nejprve zastihl firmu provádějící podvrt pod Berounkou.
Její pracovník mě ujistil, že budou do čtvrtka hotovi. Moc mu sice nevěřím, ale den
nebo dva zdržení jistě nebude žádnou tragé Rada souhlasila s předneseným návrhem dií. Pak jsem šlapal po silnici směrem k Lidopravního řešení ulic Mokropeská, Vrážská pencům. Po více jak kilometru jsem narazil
a Táborská v souvislosti s přípravou doku- na další firmu, vlastně dvě firmy, hloubící
mentace Centra Vráž.
výkopy a pokládající potrubí. A teď fakta:
 Rada nesouhlasila se zaslepením ulice Mezi místem pokládky a Berounkou je vzdáU Vodárny v rámci dopravního řešení v okolí
lenost ještě více jak 1 km, tedy přesněji asi
budoucí prodejny Plus Diskont.
1 300 m. Firmy denně vyhloubí 120 m výko Rada z finančních důvodů odložila roz- pů, položí do nich potrubí, zahrnou a zhutní.
hodnutí na úpravu místních komunikací Když denně, tak tím myslím i sobotu a neděSlunečná, Sadová, Střední, Havlíčkova.
li. A „od nevidim do nevidim“. Samozřejmě,
 Rada vybrala z předložených návrhů na- že v obydlených a zastavěných částech už to
bídku atelieru AVOZ za 20 000 Kč na projekt tak rychle nepůjde, protože budou překážet
kanalizace a vodovodu v ulici Modřínová.
již položené sítě jiných subjektů, ale i tak:
 Rada souhlasila s kalkulací ceny za za- Vypadá to na dva roky, nebo ne?
půjčení stavebního stroje Caterpillar za cenu Hloubení výkopů se musí po celý den účast165 Kč za každou započatou čtvrthodinu, tj. nit místní hasiči. Proč? Protože plynaři se
660 Kč za hodinu včetně obsluhy.
fakticky změnili na studnaře. Terén na místě
 Rada jmenovala vedoucího stavebního úřa- stavby je natolik zvodnělý, že do každého
du ing. Vladimíra Voldřicha a vedoucí domu výkopu hlubšího než 1 m se okamžitě hrne
s pečovatelskou službou Mgr. Hanu Řepovou. voda, která musí být čerpána.
Dále odsouhlasila přijetí nového pracovníka
pro zajištění agendy spojené s přechodem Všichni, kdo mají se stavbou plynovodního
přivaděče jenom trochu něco společného, tvrpracovníků rušeného okresního úřadu.
dí, a já jim to věřím, že nebýt povodně, tak
 Rada souhlasila se stavbou a změnami
již Černošice topily. Téměř měsíční zdržení
staveb rodinných domů, garáže, malířského
atelieru a demolicemi poškozených objektů je prostě znát.
dle předložené PD.
A co říci závěrem? Já vím, že teplo domova je
 Rada souhlasila s uhrazením finančních věc nanejvýš potřebná, umím si dobře přednákladů černošickým hasičům za pomoc stavit nevytopené místnosti, ale uvědomme si,
s čerpáním při hloubení výkopů plynovod- že po letošních povodních zůstaly stovky a
snad i tisíce rodin nejenom bez tepla domova,
ního přivaděče.
ale bez domova vůbec. Buďte tedy, prosím,
Jedna paní povídala, že… trpěliví a věřte, že vedení města považuje
stavbu plynovodního přivaděče za svůj prže do Černošic bude zaveden plyn až za dva vořadý úkol.
roky. Ale to není pravda! Paní starostka mě
František Dvořák – tajemník
(pokračování ze str. 1)

Ze zasedání rady
dne 4. 9. 2002
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ze života obce

Městský úřad Černošice přijme
pracovníka/pracovnici na funkci referenta
stavebního úřadu.
Nástup možný ihned.
Požadavky:
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru stavebnictví,
- schopnost komunikace,
- kladný přístup ke spoluobčanům,
- mravní a trestní bezúhonnost.
Praxe dosažená v oborech veřejné správy
vítána.
Platové podmínky dle zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a dle tarifů stanovených
nařízením vlády č. 253/1992 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců orgánů státní správy,
některých dalších orgánů a obcí.
Informace lze získat osobně u tajemníka
Městského úřadu Černošice Františka Dvořáka nebo na telefonním čísle 251 081 523.
K rukám jmenovaného lze též zasílat případné nabídky.

Konto na pomoc postiženým povodní
Ke 24. září byla velikost částky na pomoc postiženým Černošicím 1 146 039,40 Kč. Tato
částka vznikla z darů občanů i firem a z výtěžků koncertů a dražby. Do této částky je započten i dar na neuskutečněnou Černošickou
pouť ve výši 3 500 Kč.

Provozovna fy RUMPOLD
Firma RUMPOLD-P s.r.o., která zajišťuje
svoz komunálního odpadu občanů Černošic
a okolí, od 1. 10. 2002 zřídila provozovnu
v ulici Dr. Janského 953/954, Černošice-Mokropsy (budova C, u čern. čistírny), ze které
bude řízena veškerá činnost firmy v této oblasti. Veškeré připomínky a dotazy týkající se
svozu komunálního odpadu, nebezpečného
odpadu, smluv a objednávek s podnikateli
a jiné volejte od 8 do 15 hod., dočasně na tel.
+420 721 845 011. Zřízena bude i pevná te-

lefonní linka, o čísle Vás budeme neprodleně
informovat.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Zaměstnanci fy RUMPOLD-P s.r.o.

Vyplavení hasiči
Velká voda v Černošicích nevynechala ani
budovu dobrovolných hasičů. Někteří z hasičů měli zaplavené domy a byty. Avšak ani to
je nezastavilo od záchranných prací v zatopené části Černošic I. Proto mi dovolte pár slov
o jejich práci.
V pondělí 12. srpna jsme byli seznámeni povodňovou komisí o situaci na řece
Berounce a ostatních tocích. Byla svolána
zásahová jednotka, rozdělena do dvou
družstev, která se střídala cca po 12 hodinách. Jednotka prováděla kontrolu stavu
řeky, evakuaci osob v chatové oblasti „Na
Vírku“, v oblasti ulice Radotínské, v okolí
potoku Švarcava a vypomáhala s evakuací
obyvatel z Dolních Černošic přes lávku.
Dále uzavřela s Policií ČR a Městskou
policií ulici Radotínskou v prostoru mezi
žel. přejezdy, a poté, co voda strhla lávky
v Srbsku a Dobřichovicích, byla uzavřena i lávka do Dolních Černošic. Na její
konstrukci byl zachycen ponton a hrozilo,
že tento nápor lávka nevydrží. Zde byla
situace nejvypjatější, neboť občané se
i přes toto nebezpečí domáhali vstupu do
uzavřených prostor.
V době kulminace Berounky dosahovala
voda v hasičské zbrojnici téměř 60 cm,
proto byla zásahová jednotka nucena
přestěhovat se do sálu hotelu Slánka.
V tu dobu jednotka ve spolupráci s SDH
Třebotov (podotýkám ve velmi dobré
spolupráci), za pomoci člunu a dvou čerpadel PS 12 odčerpávala vodu ze zatopené vodárny s pitnou vodou pro Černošice,
neboť hrozilo její úplné zatopení a ukončení dodávky pitné vody. Tento úkol se
podařilo splnit, takže dodávka vody nebyla přerušena.
Po opadnutí vody jednotka prováděla kontrolu zatopených částí a objektů, zajištění
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ze života obce
potravin, vody, hygienických prostředků pro
obyvatele, čištění a dezinfekce vozovky
a objektů, odčerpávání vody ze zatopených
prostor. Zároveň probíhal úklid hasičské
zbrojnice, aby se jednotka mohla co nejdříve
nastěhovat zpět.
Pohotovost v části Černošice I. byla ukončena dne 25. 8. 2002, ale tím práce pro
hasiče neskončila. V této době probíhá
vysoušení a provizorní opravy hasičské
zbrojnice, dezinfekce zásahových oděvů, obuvi a techniky, aby jednotka byla
stoprocentně připravena k jakémukoliv
jinému zásahu.
Na pracích při povodních se podílelo 23 osob
ze zásahové jednotky, 7 členů Mladých hasičů – dorostenců a několik dobrovolníků,
kteří vypomáhali jak při samotném zásahu,
hlídání objektů proti rabování, tak i při zajištění stravy a dalších týlových pracích. Dále
zde vypomáhaly jednotky SDH Třebotov,
Solopisky a Jílové.
Touto cestou bychom chtěli všem, kteří nám
vypomáhali, poděkovat; kdykoli tyto obětavé
občany rádi uvidíme mezi námi.

Jak nás (m) Berounka
zatopila…
Stejnojmenná výstava fotografií začala v chodbě Základní školy v Černošicích v den posunutého zahájení školy. V prostředí, které donedávna poskytovalo střechu nad hlavou těm, které
voda vyhnala ze svých domovů i těm, kteří
přijeli pomáhat.
Odtud výstava putovala do Areálu Mokropsy,
kde v místnostech Gematestu vystřídala textil
a obuv, které zde ochotně shromažďovali dobří lidé pro ty, kterým šatníky odnesla Berounka. Tento fakt a nulové prostředky určily
i vzhled instalace.
Přes dvě stovky fotografií dokumentovaly
proměny řeky a našich obydlí i úsilí vše vrátit do doby před záplavami. Abecední seznam
autorů: Autor neznámý, Dousek Vladimír,
Kubín Petr, Látal Ivan, Látal Štěpán (PC –
Petráček Ondřej), Pavlíčková Daniela, Řehořová Martina, Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy, Šebek Jiří (PC – Pavlík Martin),
Šimčíková Martina, Štecha Pavel a Vacek
Jaroslav.

SDH Černošice I., Radotínská č. 1128, Vzhledem k zájmu veřejnosti o jednotlivé
tel.: 251 643 388 snímky uvažujeme o vyrobení CD s kompletem fotografií včetně leteckých za předpokladu
souhlasu všech autorů. Snad se obrazové zpravodajství z této výstavy objeví vbrzku také na
webových stránkách školy (zscernos.cz).
Pokud by ještě někdo chtěl rozšířit stávající
obrazovou výpověď o další snímky včetně
historických povodní, prosím kontaktujte:

ivan.latal@volny.cz, nebo 251 642 431.
Ivan Látal

Jubilanti
Mašková Hedvika
Krausová Elfrida
Ripka Otto
Tůma František
Nouzová Marie
Paulíková Věra
Musil František
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100 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let

kultura

Areál Mokropsy – sobota 14. 9.
Komorní koncert v černošickém kostele – sobota 21. 9.
Možná, že by stačilo poděkovat všem lidem
dobré vůle, kteří sponzorovali a pomohli obě
kulturní akce připravit, a tak navýšit konto
pomoci. Ale vzhledem k obavám, že těchto
lidí bude ubývat přímo úměrně s opadající
vodou, je třeba děkovat drobátko adresně.
Areál Mokropsy majitelé od pátku čistili
a uklízeli. Hasiči vystříkali plochu, kterou
navečer opustila všechna zde parkující auta.
Areál poskytla zdarma firma Gematest, včetně elektřiny a vody. Ráno pracovníci firmy
Šiba sestavili pódium – to jediné, které nezničila voda. Ozvučení perfektně zajistili Aleš
Markvart s Michalem Skálou díky aparatuře,
kterou zapůjčila zdarma Česká televize za
technické pomoci Mokropeské čistírny.
Lavice a židle dovezl automobil ROKALu ze
Sokola. Osvětlení bylo zbudováno svépomocí. Šatny účinkujícím nabídla firma DESKA.
Na jižní straně voněla Dobrá čajovna a Piz-

zerie Luna, které významně přispěly nejen
k dobré pohodě, ale i na povodňové konto.
U vchodu byl zcela neočekávaný výběr dobrot, které připravily mokropeské a černošické
hospodyňky. Je jich celá řada, některé zůstaly v anonymitě, ale jejich výrobky byly zcela
konkrétní a skvělé. Díky celému týmu pod
vedením Jany Paďoukové a Lady Sklenářové.
Výtvarný obor ZUŠ nabízel úspěšně keramiku. V místnostech, kde se donedávna shromažďovala humanitární pomoc, probíhala
výstava fotografií a dokumentů: „Jak nás (m)
Berounka zatopila.“
Do aukce darovali své práce místní výtvarníci a fotografové (J. Třeštík, J. Altmann, R. Radová-Muzikářová, M. Capková, J. Pechlát,
P. Kubín, I. Látal).
Odpoledne zahájil spolu s paní starostkou
Jaroslav Dušek. Jak je jeho dobrým zvykem,
uváděl velmi pohotově, vtipně a zcela originálně osmihodinový maratón.
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kultura
Všech 80 účinkujících se zřeklo honorářů. Ještě jednou díky všem, kteří pomáhali s konVše produkčně jistila Alena Markvartová.
certy a všem, kteří přišli a neváhali vyměnit
své peníze za ty žluté – „povodňové“ (autorka Anička Rebcová).
Diváků přišlo nepočítaně. Nejmladší byli ještě v peřině a nejstarší paní Marie Pobudová
(dvorní masopustní švadlena) již snědla dvaadevadesátiletý narozeninový dort. Nepršelo
a bylo milo. Snad se podařilo nakrátko
vydechnout a zahnat chmury těm, kteří se
vraceli do svých stále vlhkých domovů. Areál
Mokropsy se tedy skvěle osvědčil.
Což sousedé zase koncert někdy zopakovat?
Koho jste mohli vidět a slyšet:
Pohádky z kabátu (Divadlo Beruška) – René
Krupanský a Kateřina Táborská. Na skladby
Vojtěcha a Ireny Havlových tančila žákyně
Košíková v Sokolu
TO ZUŠ Johana Matoušková. Následoval
vlastní koncert V. a I.. Havlových. Taneční Černošice
soubor Pramínek při ZUŠ Černošice zatančil Sokol Černošice oznamuje, že v listopadu t. r.
a zahrál Chodská kolečka a výběr písní ze bude otevřen oddíl košíkové (přípravka) pro
sbírky Otakara Hostinského. Šuhaj Nikola děti prvních a druhých tříd ZŠ. Tréninky se
v podání Dismanova dětského rozhlasového budou konat ve čtvrtek od 16.00 – 17.30 hod.
souboru. KBS – Kabaret Břetislava Slováčka
rozšířený o hudebníky z „Fidlovačky“ opět Stávající termíny tréninků družstva dívek
mile překvapil. Folková skupina Přátelé. Jan úterý 16.00 – 17.30 hod. a družstva chlapců
Burian přijel, zahrál a zazpíval zcela živě úterý 17.30 – 19.00 se nemění.
a k věci. Kaskadérské příběhy pánů Tomsy Výbor sokola Černošice prosí všechny, kdo
a Srstky (možná někoho překvapilo, že pan by byli ochotni v uvedených dobách pomoci
Tomsa je naším sousedem). The Weepers (spi- jako cvičitelé – trenéři, případně alespoň jako
rituály v podání studentů Arcibiskupského pomocní trenéři, aby se ozvali na telefonním
gymnázia v Praze). DIXI ZE FSI (skvěle čísle 728 127 059 – ing. Kořínek.
to „šlapalo“ Marcele Mahlerové a Pavlu
Kopačkovi). Pan Žežulka někomu připomněl Přehled kurzů v MěKS Černošice
a pro někoho objevil dvě písně o Berounce
pana Lajna. Jesus Puras – mladá kapela, kte- ve školním roce 2002/2003
rá ví, co chce.
Angličtina – čtvrtek
O týden později v kostele Nanebevzetí 13.30 – 14.15 děti pokročilé,
Panny Marie v Černošicích zazněl nádherný
komorní koncert. Hrál Jan Machat (flétna) 14.14 – 15.00 děti začátečníci,
a Kateřina Englichová (harfa). Byl to tolik 15.00 – 16.00 dospělí začátečníci,
potřebný balzám na duši, kterou je třeba 16.00 – 16.45 děti poškolk.,
po povodních ošetřovat. Škoda, že si pro
tuto „medicínu“ nepřišlo více posluchačů. 16.45 – 18.15 dospělí pokročilí
Ale i tak se poskládal značný příspěvek na Divadelní studio pro děti – úterý od 17 hod.
povodňové konto.
(lektorka Dušková)
Celkem za oba tyto koncerty bylo vybráno Němčina – středa od 17 hod. (lektorka
95 255 Kč.
Poulová)

Kultura a sport
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kultura
Klavír – úterý 16.30 – 19.30,
středa 13.00 – 17.30 (lektor Hokr)
Klavír, flétna, zpěv – úterý 12.30 – 16.15,
středa 12.30 – 16.35, čtvrtek 12.30 – 17 hod.
(lektorka Hösslová)
Flétna – úterý 13.30 – 16.30 (lektorka
Uzlová)
Francouzština pro dospělé – pondělí (lektor Maudet)
17 – 18 začátečníci, 18 – 19.30 pokročilí
Výtvarná výchova pro děti – pondělí (lektorka Radová)
15.30 – 17 mladší, 17 – 18.30 starší
Pohybová výchova pro děti – čtvrtek (lektorka Hausmannová)
16 – 16.45 mladší, 16.55 – 18 starší
Karate pro děti – pondělí (lektoři Charvát,
Soukup)
17 – 18 začátečníci, 18 – 19.30 pokročilí
Aerobik pro ženy – úterý, čtvrtek 20 – 21 hod.
(lektorka Krobová)
Informace v kanceláři MěKS,
tel. 251 641 116

Dětská olympiáda v mokropeské
mateřské školce

Soutěžní disciplíny: Běh, jízda na koloběžce,
chůze na chůdách, skákání v pytli, skok do
dálky, hod na cíl.
Zápis účastníků v 8.30, sportovní klání vypukne v 9 hodin. Pro vítěze jsou připraveny
odměny, pro závodníky občerstvení a opékání buřtů. Srdečně zveme všechny malé
sportovce.

Představení pro děti
MěKS pořádá v pátek 18. října v 10 hod.
představení Skřítek se vrací. Účinkuje Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Vstupné 25 Kč.

Výstava ART Černošice 2002
Podzimní výstava ART Černošice se pomalu
stává tradicí. Tak jako v předcházejících letech
se chystá setkání nejen černošických občanů,
kteří mají chuť a umí potěšit svými výrobky.
Přijďte se představit nebo jen podívat.

29. 11. – 1. 12. 2002 v nově otevřeném
CLUB KINO v Černošicích, ul. Fügnerova.
Informace na tel.: 251 641 121 nebo
605 875 038.
Sponzoři jsou vítáni.
PUKY RECORDS, Společnost
Černošice, ŠIBA

Mokropeská mateřská školka pořádá v sobotu 12. října 2002 na školkové zahradě
Nová ZUŠ
1. ROČNÍK DĚTSKÉ OLYMPIÁDY.
Slavnostní otevírání vrátek
Účastníci budou rozděleni do tří věkových ZUŠ Černošice čp. 403 (bývalá družina) se
kategorií: 3 – 4 roky, 5 – 6 let a 7 – 8 let.
koná v sobotu 5. října v 19. hodin.
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