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SLOVO STAROSTY
Naší obci chybí do dokončení základní infrastruktury kromě
velmi malého procenta kanalizace a plynovodu, poměrně rozsáhlá investice do vybudování vodovodu, včetně nového vodojemu. Na tuto akci jsme požádali o dotaci na Mze a podařilo se
nám získat pro naši obec zatím historicky nejvyšší dotaci ve výši
44,0 mil. Kč. Vybudování vodovodu reaguje na povodeň roku
2002, kdy řada studní byla trvale znehodnocena a voda z nich
přesahuje v mnoha parametrech limitní hodnoty. Vodovodní
řady se začnou budovat již na přelomu července a srpna, dokončení je naplánováno na konec roku 2005. Projekt i získaná dotace počítají nejen s vybudováním vodovodu, ale i s opravami
stavbou poškozených komunikací. Vodovod bude rozdělen do
dvou tlakových pásem, z nichž každé bude zásobováno samostatně z jednoho vodojemu. Nový vodojem pro levobřežní část
Dobřichovic bude vybudován na pozemku obecního lesa nedaleko od areálu tenisových kurtů. Od snížení tlaku v části stávajícího vodovodu si slibujeme i menší poruchovost. Od nových
opatření včetně možnosti propojení dvou zdrojů si slibujeme
i stálejší kvalitu vody. Stavbu budeme provádět tak, aby co nejmenším způsobem znepříjemnila život v obci. Stavebním dozorem stavby byl pověřen ing. Hubka, který se osvědčil již na
několika předchozích stavbách, a tak doufám, že stavba proběhne bez větších problémů. V případě, že ke stavbě budete mít
nějaké výhrady nebo připomínky, volejte nebo pište na obecní
úřad.
Co se týká dalších dotací pracujeme na získání finančních
prostředků z fondu Phare na vybudování parkoviště u nádraží.
Jedná se o zpevnění stávající parkovací plochy asfaltovým povrchem včetně rozšíření o cca 20 parkovacích míst.
Další dotací, o kterou usilujeme, je dotace na kompletní
rekonstrukci staré budovy školy v Raisově ulici včetně úpravy
prostranství před školou. Žádost je podaná na Ministerstvu
financí, a pokud vše dobře dopadne, mohla by se rekonstrukce
provádět již v příštím roce. Zatím ovšem nemáme žádné písemné rozhodnutí. Že se jedná o nutnou rekonstrukci, Vám potvrdí
asi všichni, kdo ve škole pracují.
Zpracovávali jsme ještě na další žádosti o dotace, např. ze
strukturálních fondů Evropské unie, ale byli jsme nuceni tyto
práce přerušit, neboť již nejsme schopni poskytnout další prostředky na spolufinancování těchto projektů.
Z hlediska společenského života v naší obci nás čekají dvě
větší akce. Jednou z nich je otevření první části promenádního
chodníku do Karlíka, včetně představení nově osazených soch.
Druhou významnou akcí je uspořádání druhého ročníku Dobřichovických vinařských slavností, které proběhnou dne 28. 8.
2004 od 10.00 hod. do 23.00 hod v prostorách Křižovnického
zámku. Na tuto akci Vás srdečně zvu a doufám, že naváže na
úspěšný první ročník.
Pěkné počasí do zbytku prázdnin Vám přeje
Michael Pánek

콯
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POZVÁNKA NA DOBŘICHOVICKÉ
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
Již podruhé se v prostorách a sklepeních Křižovnického zámku
v Dobřichovicích sejde velké množství vinařů, dovozců a prodejců kvalitních vín. Druhý ročník vinařských slavností je již
tradičně uspořádán poslední víkend v srpnu. Je to takové poslední prázdninové nadechnutí s posezením u nových či osvědčených značek kvalitních vín ať už z moravské a české produkce
nebo i ze známých vinařských oblastí Francie, Chile, Argentiny
ale třeba i ze Slovenska z oblasti Tokaje. Slavnosti jsou uspořádány tak aby si zde přišli na své jak opravdoví znalci vína, tak
i třeba rodiny s dětmi, pro které zde bude několik atrakcí včetně skákacího hradu či divadla pro děti. Slavnosti jsou opět rozděleny do dvou dnů. První den je den soutěžní a není určen pro
veřejnost. V tomto dni se sejde odborná komise složená
s předních degustátorů a someliérů a zástupců zúčastněných
vystavovatelů. Ti vyhodnotí všechna přihlášená vína v deseti
vyhlášených kategoriích a nakonec vyhlásí šampióna Dobřichovických vinařských slavností 2004 v červených a bílých
vínech. Oficiální vyhlášení proběhne druhý den.
Druhý den je den prodejní a ochutnávkový, určený pro širokou veřejnost. Po zaplacení vstupného ve výši 50,- Kč můžete
využívat nabídky celého areálu, navštívit výstavu moderních
uměleckých fotografií, poslouchat cimbálovou muziku nebo si
večer zatancovat při nakažlivé muzice rómské skupiny Bengas.
V 17.00 hod proběhne v sále zámku aukce vzácných vín, jejíž
výtěžek bude jako minulý rok věnován společnosti Náruč, která
se v denním stacionáři stará v Dobřichovicích o děti s kombinovaným postižením. Ochutnávání vín probíhá jako již minulý rok
na základě degustačních kupónů. Srdečně Vás tedy zveme na
tuto zajímavou akci, kde si jak doufáme odpočinete od běžných
starostí a pobavíte se s přáteli.
Petr Marek / za organizační tým
Michael Pánek / starosta obce

Důležitá telefonní čísla

Hasiči Řevnice tísňové volání 150, hasiči Dobřichovice 25771-1730
Záchranná služba Řevnice 25772-1555, 25772-1666
Policie Praha-západ stálá služba 257-321-220 nebo 974-882-103
Obecní policie Dobřichovice 602-253665 nebo 602-253666
Poruchy elektřiny STE a.s. 311-622472 nebo 800-186435

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost 737-200851, 311-621515
Poruchy vody a kanalizace – Aquaconsult s.r.o. 25164-2203,
602-311274, 606-992781
Poruchy veřejného osvětlení - Elektroštika, s.r.o. 251 625 761
Poruchy internetové sítě DOBNET 602-948446
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ

INFORMOVÁNÍ O VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉHO
PROUDU V OBCI

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

V poslední době dochází v Dobřichovicích častěji než v minulosti k vypínání elektrického proudu z důvodu oprav v distribuční síti. Na obecní úřad v důsledku toho velmi často
telefonují rozhořčení občané, kteří si stěžují, že jsme je neinformovali předem, že proud bude v daný den vypnut. Distributor
elektrické energie, kterým je v Dobřichovicích Středočeská
energetická, a.s. (STE) je přitom ze zákona (zákon č. 458/2000
– energetický zákon) povinen informovat o započetí a skončení přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým,
nejméně však 15 dnů předem. K této své povinnosti se však
STE staví přinejmenším svérázným způsobem, a to tak, že
oznámení o přerušení dodávky doručí na obecní úřad, čímž pro
ni celá věc končí.
Rád bych na tomto místě podotknul, že obecní úřad v žádném případě není „poslíčkem“, který bude na své náklady
vykonávat povinnost za soukromou společnost, kterou STE
je. Při současné frekvenci vypínání elektřiny cca čtyřikrát
i častěji měsíčně by bylo pro obec informování příslušných
občanů a firem velmi nákladné vzhledem k tomu, že obecní
rozhlas je po povodni mimo provoz. To, že obec zveřejňuje
informace o vypínání kromě úřední desky i na vývěskách a na
internetových stránkách Dobřichovic je pouze projevem dobré vůle, v žádném případě to není povinností. Povinnost
informovat občany a organizace má jednoznačně STE, se kterou vy všichni máte uzavřeny smlouvy o odběru elektrické
energie.
Uvedenou situaci jsem řešil s vedoucím provozovny STE
v Černošicích již v minulém roce. Výsledkem bylo to, že vedoucí sice uznal, že své zákazníky by STE měla informovat sama,
nicméně že vzhledem k nedostatku peněz si nemůže dovolit jiný
způsob informování, než je ten dosavadní. Občanům tedy
nezbývá nic jiného, než sledovat obecní vývěsky, či internetové
stránky a já mohu za svou osobu slíbit, že budu urgovat povinnost STE informovat občany o výpadcích proudu u vedoucího
odboru poruchových služeb STE v Kladně. Prosím občany, aby
své stížnosti adresovali na STE a.s. závod Kladno, telefon 311622472 nebo 800-186435 a nenechali se odbýt tím, že to STE
ohlásila dopisem na obecní úřad.
Petr Hampl

Oprava Tyršovy ulice – zpravodajský evergreen
V poslední době soustavně věnujeme prostor kauze opravy katastrofálního povrchu silnice v délce zhruba 800m od mostu k nádraží. V současné době Středočeský krajský úřad sice zná vítěze
veřejné obchodní soutěže na realizaci zakázky, je vydáno potřebné stavební povolení, ale dosud není s vítěznou firmou podepsaná
smlouva. Původně kalkulovaná cena se totiž po všech průzkumech poněkud zvýšila a rada krajského úřadu v těchto dnech jedná o tom, zda obnos financí navýší, nebo zda adekvátně sníží
objem budoucích provedených prací. Přesto je starosta Pánek od
odpovědných zástupců krajského úřadu ujišťován, že oprava by
měla být dokončena nejpozději do konce srpna – letošního roku!
Zatím nezbývá než doufat, že kraj svému slibu dostojí.
Radní chtějí regulovat parkování v centru obce
Starosta spolu s radními jednali o složité situaci, kdy v centru
obce chybějí volná parkovací místa a to zejména z toho důvodu,
že na parkovišti před nákupním střediskem trvale (ve dne
i v noci) parkují osobní auta, a to převážně obyvatel přilehlých
bytových domů a to i přesto, že má sloužit krátkodobému stání
zákazníků obchodů. Na druhou stranu situaci neulehčuje ani
Jednota, která odmítá, že by na svém pozemku měla zřídit několik parkovacích míst s odůvodněním, že na ně nemá peníze.
Radní proto jednali o možnosti nákupu parkovacích automatů.
Dodejme ještě, že optimální není ani situace na parkovišti
u nádraží, jehož prostor využívají zhusta i občané ze sousedních
obcí (zejména ze Všenor), jimž podobné parkoviště chybí. Již
jsme také psali o záměru obce „nádražní“ parkoviště rozšířit za
použití finančního grantu.
Práce na karlickém chodníku finišují
Stavby budoucího promenádního chodníku do Karlíku probíhá
v řádných termínech a měla by být podle starosty ukončena do
konce srpna, včetně osazení kamenných soch, děl z loňského
prvního ročníku sochařského sympózia. Každá z pěti soch má
své projektem stanovené místo, přesně daná je například i výška každého podstavného soklu. Obec chystá taktéž slavnostní
otevření chodníku, a to za přítomnosti autorů soch.

TURNAJ VE VOLEJBALU

Provoz hotelu Pod vinicí je komplikovaný
V minulém čísle jsme psali o nejednoduchém soužití obou
nájemců v prostorách hotelu – na jedné straně provozovatele
restaurace a na straně druhé denního stacionáře. Předmětem
debat jsou nejen rozdílné představy o využití prostoru dvora
/pro zahrádku restaurace a hrací prostor pro handicapované
děti/, ale i způsob, jakým se oba subjekty budou podílet na provozních nákladech /konkrétně například na nákupu podružného
vodoměru a následné rozúčtování vodného, i podíl stacionáře
na platbě pojistného/. Tajemník obecního úřadu, Petr Hampl je
pověřený radou obce svolat jednání zástupců obou stran k nalezení konečného řešení, přičemž u zprostředkování jednání by
iniciativa obce měla skončit – podle názoru radních by se na
hrazení nákladů obec neměla podílet i vzhledem k tomu, že dennímu stacionáři poskytuje prostory zdarma.

V Dobřichovicích proběhl ve dnech 12. – 13- června 2004 8.
ročník mezinárodního volejbalového turnaje smíšených družstev „Czech Volley Praha – Dobřichovice 2004“. Tento turnaj
proběhl v Dobřichovicích již podruhé. Patří do série turnajů,
které probíhají v různých evropských městech Paříži, Bruselu,
Mnichově a před osmi roky se poprvé tento turnaj konal v Praze. Zde se konal i následujících šest let a v roce 2003 se podařilo jeho konání přesunout do Dobřichovic. Letošnímu ročníku
nepřálo příliš počasí, ale přesto se podařilo odehrát celý turnaj
venku. Po dvoudenních zápasech nakonec zvítězilo družstvo
„Gábina“ z Dobřichovic, na druhém místě „Pinkači“ z Radotína
a na třetím místě družstvo z Paříže. Příští ročník proběhne
snad opět v Dobřichovicích a věřím, že si získá větší přízeň
diváků.
Michael Pánek

Zaměstnanci obecního úřadu budou dýchat „do balónku“
To, co znají mnozí řidiči z policejních silničních kontrol, okusí
i zaměstnanci „radnice“ ve své pracovní době. Na základě pověření radou obce nakoupil totiž tajemník Petr Hampl detekční
trubičky na analýzu přítomnosti alkoholu v krvi. Od nynějška
musí tedy všichni bez výjimky myslet na to , že při namátkových
kontrolách si občas „dýchnou“.
Martina Hrdličková

„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ZMĚNY VE SPRÁVĚ
A ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI
DOBŘICHOVICE“
Firma Elektroštika, s.r.o. udržuje veřejné osvětlení v obci již
od roku 1995. Od července 2004 výše jmenovaná firma uzavírá
s obcí Dobřichovice nový smluvní vztah, na jehož podkladě se
stává nájemcem veřejného osvětlení (VO). Ve svých důsledcích
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málo a sami bychom to nezvládli, začali jsme spolupracovat
s Basketbalovou akademií Sparta Praha a tato nám půjčuje
2 – 3 hráčky do každé kategorie.
Jaro pak již bylo velice pestré. Pořádali jsme prvním rokem
basketbalové hry pro děti do 10-ti let, účastnili jsme se několika
turnajů po celé republice a pořádali jsme dva velké turnaje
u nás. Spolupráce s BA okamžitě přinesla úspěch a během jara
do naší vitríny úspěchů přibylo 5 pohárů – za vítězství v turnajích – Chodov (ročník.90), Kladno (90), Rudná (92), 3.místo
Boleslav (90), 2.místo Kladno (92).
Poslední turnaje pořádané doma byly organizačně velice
náročné, ale musím pochválit všechny holky, které bez řečí
přišly, pomohly a vše bezvadně fungovalo. Pořádali jsme již
6.ročník jarních turnajů a tentokráte pro mladší minižákyně
(ročník 92) a mladší žákyně (ročník 90). Součástí těchto turnajů je pravidelně přebor České obce sokolské. Letos byl pro
nás super první turnaj, kterého se zúčastnilo 8 sokolských
družstev a naše holky po super hře se staly vítězky turnaje
a tím i přebornicemi ČOS. V kategorii ml.žákyň naše úloha
byla těžší. Turnaje se účastnilo 12 družstev (hrálo se ve 2 tělocvičnách) a naše holky musely jako sokolky hrát sokolskou
skupinu, která svým složením byla nejtěžší – přesto se holkám
podařilo porazit Sokol Žihle a domů si odnesly bronzové
medaile z přeboru ČOS. Celkově v našlapaném turnaji (většina účastníků hraje žákovskou ligu – nejvyšší soutěž) skončili
na 8.místě, což je v tak nabité konkurenci slušné. Navíc nás
těší, že všechny tyto týmy našli do Dobřichovic opakovaně
cestu.
Ženy pak ukončily sezónu venkovním turnajem v Běstvině,
kde měřily síly s Pražskými celky, kde skončily na 6.místě
z 8 účastníků.
Co nás čeká?
Zasloužené prázdniny a 15. srpna se všechna děvčata sejdou
na první části letního soustředění ve Bosňanech. Odsud se přesouváme na basketbalovou část do Oseka a od září vstupujeme
opět do kolotoče přípravných turnajů a v říjnu do vlastní sezóny. Zde chceme obsadit ve všech kategoriích střed tabulky, jen
kluci, kteří do soutěže budou vstupovat prvně mají za úkol
nebýt poslední.
Hana Geisslerová – Brejlová

to znamená jednodušší financování veřejného osvětlení pro
obec při zkvalitnění péče o VO, včetně nemalých investic ze
strany firmy Elektroštika, s.r.o. Firma se bude nadále starat
nejen o údržbu, ale i o financování energií pro VO, výměnu starších svítidel za nové, očíslování stožárů pro jejich přesnou identifikaci apod.
V případě poruchy VO může občan poruchu nahlásit na tel.
číslo 251625761. Na toto tel. číslo lze nahlásit v pracovní dny
menší poruchy (nesvítící tzv. osvětlovací bod) s popsáním přesné adresy poruchy (později dle čísla stožáru).
Jedná-li se o závažnou poruchu, např. ohrožující život nebo
se jedná o plošný výpadek, pak lze volat na číslo 605 385 645
v kteroukoliv dobu (dispečink 24 hod).
Termíny pro odstranění jednotlivých poruch jsou závazné
a jsou specifikovány ve smlouvě mezi firmou a obcí.
Umístění veškerých poutačů a reklam na sloupech VO je
možné pouze po dohodě s firmou Elektroštika, s.r.o. Občan,
resp. firma platí za pronájem tzv. podpěrného bodu pro umístění poutače poplatek ve výši cca 600,-Kč až 1188,-Kč po dobu 6ti
měsíců. Formu a obsah poutače resp. reklamy musí odsouhlasit
obec.
Poruchy VO hlaste na tel. 251625761
Bližší informace dostanete na tel. čísle 605 385 645 – firma
Elektroštika, s.r.o..

KONEC BASKETBALOVÉ SEZÓNY
Dne 25. června 2004 byla slavnostně zakončena basketbalová
sezóna, kdy byly vyhlášeny nejlepší střelkyně uplynulé sezóny,
hráčky s nejlepší docházkou na tréninky, hráčky, které odehrály nejvíce utkání a ty, u niž bylo pozorováno největší zlepšení
v průběhu sezóny – ve všech kategoriích.
Minižačky: nejvíce tréninků absolvovaly Bára a Tereza
Čechovy, největší herní pokrok udělala Lucka Burešová, Pavla
a Zuzka Rusá, Karolína Trdlicová i obě Čechovky a nejlepší
střelkyní v přátelských utkání a na turnajích (družstvo nehraje
pravidelnou soutěž) se stala Katka Brejlová
V kategorii žaček (hrály soutěž středočeského kraje mladších i starších žákyň) se nejlepšími střelkyněmi sezóny staly
Tereza Házová (v mladších) a Tereza Kalinová a Stáňa Ryšavá
ve starších. Nejlepší docházku na tréninky měla Dáda Kavková
a Simona Ponáhlá. Nejvíce utkání odehrála za mladší Simona
Ponáhlá a Anežka Pajgrtová a za starší odehrála všechna utkání
Stáňa Ryšavá. Nejvíce mě svým zlepšením v letošní sezóně potěšila Tereza Házová, Anežka Pajgrtová, Zuzka Burešová a Petra
Vanžurová.
V dorosteneckém týmu (byl koncem sezóny rozpuštěn
a polovina hráček přešla do ženského Áčka) nejvíce odtrénovala Eliška Jandová a Aneta Kavková, největší zlepšení zaznamenala Anča Vosmíková. Všechna utkání v krajském přeboru
odehrála Eliška Jandová a nejlepší střelkyní a hráčkou se stala
Aneta Kavková.
V družstvu žen pak nejvíce trénovaly Jana Slezáková
a Petra Kubásková, největší posun v herním výkonu zaznamenala Jana Slezáková. Všechna utkání odehrály nejzkušenější hráčky – Veronika Heidu a Maruška Vlachová. Ta se stala zároveň
nejlepší střelkyní družstva žen v sezóně a zároveň nejlepší střelkyní všech kategorií.
Kromě vlastního působení v soutěžích jsme byli aktivní
i jinak.
Na Nový rok jsme po vánoční besídce pro děti pořádali 3.ročník Novoročního turnaje pro děti a rodiče. V dubnu jsme udělali velký převrat. Z oddílu košíkové plácajícím se výsledky stále
u dna a fungující spíš jako kroužek než sportovní oddíl, jsme
opravdu udělali sportovní oddíl, kde sice bude hrát širší kádr
hráček (nechceme nikoho vyhazovat), ale budeme se více soustřeďovat na sportovní výsledky. A protože dětí z Poberounčí je

ZPRÁVA VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
Něco o Dobřichovickém volejbale na venkovních antukových
kurtech. Všichni dobře znáte, že volejbal v Dobřichovicích za
posledních 5 let vzrostl, jak na kvalitě, tak i počtem členů.
Máme už celkem 8 družstev a hrají tuto soutěž – muži A 1. liga,
ženy A – 2. liga, muži B – Krajský přebor, dorostenky – Mistrovství republiky, potom následuje přípravka, plážový volejbal
a rekreační sport nebo-Ii rekreanti či turisti.
Ve všech věkových kategoriích je o volejbal velký zájem.
I přesto že volejbal má soutěžní přestávku, je na kurtech stále
živo. Každé léto se zde, jako již několik předešlých let pořádá
řada různých turnajů. Jako nejúspěšnější a nejhezčí co se týče
kvality a obsazením je na prvním místě – Mistrovství republiky
na antuce tzv. „Antuková liga“. Na tomto kvalitním turnaji startují hráči nejen z naší nejvyšší extraligové soutěže ale i hráči,
kteří hrají ligu v zahraničí.
Letos antukovou ligu přilákalo 150 hráčů, což je asi 16 družstev. Turnaj se hrál od soboty do neděle a přilákal jako každý
rok plno diváků, kteří tomuto sportu fandí. Zápasů bylo hodně,
a tak se opravdu bylo na co koukat, diváci si přišli na své a ještě když si k pěknému sportu.mohou dát něco dobrého, tak je to
ještě příjemnější.
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vanou skládku na periférii. Situace se zdramatizovala ve chvíli,
kdy se po mnoha měsících dohadování mezi zástupci oddílu
a města ukázalo, že městem nabízený pozemek z většiny není
jeho. Jednání se státními úřady se tak v současnosti vracejí
zase na začátek a ztracený čas nevyváží ani optimismus starosty Miroslava Cvancigera v konečný úspěch. Oddílu bikrosu
však v těchto dnech přece jen svitla naděje na získání náhradního tréninkový prostor – bývalého hřiště na házenou nedaleko
centra města. Jednatel oddílu bikrosu Martin Bouzek tuto
nabídku od vlastníka pozemku velmi uvítal, a to zejména kvůli
nejmladším bikerům.

Utkání řídilo 5 profesionálních rozhodčích, kteří měli v určitých situacích co rozhodovat. Zápasy sledovali i špičkový trenéři naší extraligové soutěže a nezapomněla nás navštívit i Česká
televize, která natočila záznam pro večerní sportovní zpravodajství. Bojovalo se nejen o krásné ceny, ale i o finanční hotovost
stanovenou organizátory antukové ligy, takže bylo o co hrát.
Chtěl bych tímto poděkovat dobřichovickému starostovi M.
Pánkovi, který nám pomohl uskutečnit projekt na tuto antukovou ligu, bez které bychom nedostali dotaci, která nám zajistila
vše, aby organizace, turnaj, ceny, odměny a ostatní bylo na úrovni tohoto mistrovství v antuce konaného u nás v Dobřichovicích. Uděláme proto všechno, aby příští rok se tento nádherný
turnaj opět konal na našich kurtech.
Jako druhý červnový turnaj, který se hrál na dobřichovických kurtech byl turnaj Czech volley Praha- Dobřichovice 2004
s mezinárodní účastí 4 + 2. Tohoto turnaje se zúčastnilo 14 družstev. Bojovali zde hráči a hráčky z Německa, Švýcarska,
Maďarska, Francie a Slovenska. Tento turnaj je zajímavý tím, že
ho hrají 4 muži a 2 ženy. Bojovalo se až do pozdních hodin, a pak
následovala překrásná a nezapomenutelná zábava s grilováním
a tancem. V neděli opět všichni nastoupili na hřiště a bojovali
jako o život
Turnaj vyhrálo družstvo domácích Dobřichovic před družstvem Radotína a před družstvem z Paříže. Všichni byli odměněni bohatými cenami a radostí, že to přežili. Tak ahoj příští rok.
Poslední turnaj v červenci je jako každý rok turnaj smíšených dvojic – debly. Bojovat se bude 17. července od 9.00 hod
na dobřichovických kurtech za sokolovnou. Letos bude vyhlášena nová kategorie nad 95 let (závodní dvojice musí společně
dosahovat věku 95 let). Tento turnaj je jako každý rok velmi
pěkný a o sportovní zážitky a krásný sport není nouze. PŘIJĎTE
SE PODÍVAT.
Sam Sejk

OKOLNÍM KEMPŮM A TÁBOŘIŠTÍM CHYBĚJÍ
NÁVŠTĚVNÍCI
Dosavadní způsob léta přidělává vrásky provozovatelům kempů a tábořišť na dolní Berounce. Předloni je vzala velká voda,
letos se potýkají s nízkou návštěvností. Jejich majitelé říkají,
že ve srovnání s loňskem je hostů zhruba třetina. Navíc kvůli
vrtkavému počasí vyhledávají zejména ubytování v chatkách,
místa pro stany jsou poloprázdná. Nejlíp je na tom v současnosti kemp v Zadní Třebani, má totiž chatek nejvíc, kemp
v Karlštejně drží nad vodou zejména turisté v karavanech.
Návštěvnost vodáckého tábořiště v Srbsku podle jeho provozovatele Jaroslava Havláka posílil slunečný prodloužený
víkend minulého týdne. Snad nejhůř je na tom autokemp tady
v Dobřichovicích – přestože má kapacitu až šedesát stanů –
odpovědná vedoucí, paní Velcová říká, že od otevření kempu
v polovině letošního května až do dnešních dnů jich tady bylo
celkem asi dvacet.

MNÍŠECKÝ ZÁMEK ZŮSTANE I NADÁLE PRO
VEŘEJNOST ZAVŘENÝ
Vloni jsme na těchto stránkách psali o tom, že památkáři chtějí v letošní turistické sezóně zpřístupnit některé prostory zdejšího státního zámku veřejnosti. Podle tehdejších slov správce
zámku, pana Digrina měla při prohlídkové trase dýchnout na
návštěvníky zámku atmosféra časů jeho posledních vlastníků,
žijících ve dvacátých letech minulého století. K tomu měla být
připravena stylová restaurace s kavárnou i prohlídky s hranými etudami „ze života zámeckých pánů“. Nakonec je ale všechno jinak. Národní památkový ústav se totiž rozhodl
nezpřístupnit areál státního zámku veřejnosti nejen letos, ale
podle slov Digrinových slov možná ani v příštích dvou letech.
Důvodem je spor mezi mníšeckou radnicí a památkovým ústavem o to, jak bude využíván prostor zhruba osmi tisíc čtverečních metrů pozemku předzámčí, které je ve vlastnictví města.
„Chceme vidět architektonickou koncepci nezávislou na
budoucím investorovi“, říká ředitel NPÚ Vojtěch Láska. „Studie stojí město peníze a nic se podle nich neuskuteční. Bude
součástí nového výběrového řízení na investora pozemku“,
říká mníšecká starostka Alexandra Merunková. Obě znesvářené strany se sice v obecné rovině shodnou na tom, že prostor
by měl sloužit zámku i městu, ale jejich konkrétní představy se
zásadně liší. Zatímco památkový ústav prosazuje koncepci
s poměrně velkým hotelem a přilehlým parkovištěm, radnice
by tady ráda viděla klidový, pěší prostor s obchůdky, butiky
a restaurací
Do již provedené rekonstrukce stát investoval zhruba 70
miliónů korun. Počátkem července památkáři otevřeli jen
malou část prostor, které budou využívány komerčně na příležitostné společenské akce typu rautů a svateb.
Martina Hrdličková

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OKOLNÍCH OBCÍ
ŘEVNICE
Jistě jste zaznamenali, že se opět jezdí přes řevnické závory
a že průjezdní silnice má asfaltové „fleky“, což je známka nově
položené kanalizace. Rada města nyní rozhodla, že vlastním
nákladem položí v úseku od závor až k prodejně Nissanu úplně nový asfaltový koberec za předpokladu, že správce a majitel této komunikace, kterým je SÚS a potažmo Středočeský
kraj budou souhlasit s tím, že město Řevnice si ponechá staré
žulové dlažební kostky. Souhlas byl již získán a město tak získalo 1540 m2 žulových dlažebních kostek za cenu nového asfaltu, což vychází na 290 Kč za 1 m kostek. Cena nových
dlažebních kostek se pohybuje v relaci kolem 600 Kč za 1 m,
takže to pro Řevnice nebyl špatný obchod. Kostky před asfaltováním ulice vyjmuty a budou použity na jiném místě v centru města.
vk

BIKROSOVÁ DRÁHA V ŘEVNICÍCH JE ZATÍM
V NEDOHLEDNU
Zhruba před rokem jsme psali o tom, že skupina závodníků
v bikrosu chce v Řevnicích postavit špičkové tréninkové
a závodní zázemí. Taková trať by byla první svého druhu
v celém našem regionu. Realizaci projektu však provázejí problémy kolem pronájmu vhodného pozemku. Zatímco sportovci
si vytipovali část areálu pískovny, město jim nabídlo rekultivo-
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20. srpna pátek / Na Brusel, Vávro, na Brusel! (Hraje Čechovo
prozatímně osvobozené divadlo).
Všechna představení se konají v amfiteátru divadla K v Mníšku
pod Brdy, začátky vždy ve 20 hodin. Předprodej vstupenek na
telefonech 605-257374, 318-599446 nebo 602-207360.
Kino Mníšek pod Brdy – začátky představení v 18 a ve 20 hodin.
Podrobnosti na www.mnisek.cz

KULTURA –
DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ
V SRPNU 2004
V KARLICKÉM KOSTELE
21. srpna, sobota v 18. 00 hod.
MUSICA LA CHIESA – KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
P. Petr František Řezáč (*1971)
Klavíru se věnoval již od dětských let na LŠU. Varhanami se
začal hlouběji zabývat až jako žák Jaroslava Konečného při
společných studiích v Teologickém konviktu v Litoměřicích.
Jako bohoslovci pražského Arcibiskupského semináře spolu
v r. 1992 založili komorní soubor Musica da chiesa a odehráli na dvě stovky koncertů duchovní hudby po celé naší republice. Společně natočili CD Nitida Stella a DVD s názvem
Musica pro anima. V současné době působí jako administrátor farnosti Žlutice na karlovarsku.
P. Jaroslav Konečný (*1961)
Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj
a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního
a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval
v souborech Musica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann.
Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se
stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako
farář ve Zruči nad Sázavou a vikář vlašimského vikariátu.
Natočil několik vlastních CD alb.

ČERNOŠICE
Mariánská pouť která se koná 14 až 15. srpna u černošického kostela. K vidění budou šermíři, pouťové atrakce, stánky,
kabaret a večer na pouťové zábavě vystoupí rocková kapela
Strahov.

CLUB KINO ČERNOŠICE
www.siba.cz/clubkino.htm
3. 8. út – kino: PADLÉ ŽENY – GB, IRSKO/2002 – drama, 20.00
hod.
6. 8. pá – country večer: skupina KAPIČKY, 20.30 hod.
7. 8. so – DVD: R.E.M. The best of – View 1988-2003, 20.00 hod.
10. 8. út – kino: CHOKING HAZARD – ČR/2004, hororová komedie, 20.00 hod.
14. 8. so – koncert: PANGEA The Beatles Revival Band, 20.30
hod.
17. 8. út – kino: DOGVILLE -DAN/SVE/FR/2003, drama, thriller,
20.00 hod.
20. 8. pá – koncert: ŘECKÝ VEČER S MARTOU A TENOU, 20.30
hod.
21. 8. so – DVD: QUEEN – Live At Wembley Stadium, 20.00 hod.
24. 8. út – kino: POST COITUM, ČR/2004, mrazivá city komedie,
20.00 hod.
27. 8. pá – koncert: JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL, 20.30 hod.
V září si nenechte ujít:
KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA
a jiné radosti pro děti a dospělé od ZDEŇKA SMETANY
Club Kino 7. 9. – 12. 9. 2004
Denně od 11.00 – 18.00 hodin
Dernisáž 12. 9. od 15.00 hodin – autogramiáda, filmy
Rezervace míst na tel.: 251 640 397 od 17.00 hod

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
ŘEVNICE
1. srpna v 19.30 / Lesní divadlo / Na Brusel, Vávro / Prozatímně
osvobozené divadlo F. R. Čecha
3. srpna ve 20.30 / Lesní divadlo / Postřižiny – veř. generálka /
Divadelní soubor Řevnice
5. 8 ve 20, 30 / Postřižiny – premiéra
6. – 8. srpna ve 20.30 / Postřižiny – reprízy
10. srpna – 5. září / Sál zámečku / Výstava – Jiří Brodin – Obrazy
13. a 14. srpna ve 20.30/ Lesní divadlo / Postřižiny / Divadelní
soubor Řevnice
14. srpna od 14.00 / Dixieland II. – festival před zámečkem
14. srpna – 14. září Galerie N1 / Výstava – Berounka Marka Čermáka
15. srpna v 16.00 / Lesní divadlo / Postřižiny – repríza
20. a 21. srpna vždy ve 20. 00 / Lesní divadlo / Prozlobit se do
pohádky- premiéra / Divadelní soubor Řevnice
22. srpna v 17.00 Lesní divadlo / Prozlobit se do pohádky
28. srpna Lesní divadlo / Řev Řevnice – festival

KOSMETICKÝ SALON
Laserové ošetření
Martina Janoušová
Palackého 453, Dobřichovice
Objednávky na telefonu 603–172875

ŠIROKOÚHLÉ KINO LITEŇ
www.kina.365dni.cz, nebo na www.obecliten.cz
soboty, začátky v 18 hod.

KULTURNÍ LÉTO KÁJI MAŘÍKA
V MNÍŠKU POD BRDY
6. srpna / pátek / Karel Kahovec & George Beatovens
7. srpna / sobota / YO YO BAND
13. srpna / pátek / ... a wo tom to je! (Ivan Mládek a Banjo Band
+ Milan Pitkin)
14. srpna / sobota / „Týdeník TelevIZER“ – pořad Zdeňka IZERA
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SNARK, s.r.o.
správa nemovitostí a realitní kanceláĜ
specialista na trhu s nemovitostmi v
regionech:

Praha – mČsto
Praha – západ
PĜíbramsko
NabídnČte nám svou nemovitost
k prodeji þi pronájmu.
608 61 81 61
e-mail: info@snark.cz

www.snark.cz

KOŤATA
Daruji do dobrých rukou dva mourovaté kocourky.
Jsou čistotní,mazliví, zvyklí na člověka,
odběr koncem července.

Tel.: 777 570 584 nebo 257 711 816

KH thermo s.r.o.

PRODÁVÁME MATERIÁLY PRO VYTÁPĚNÍ,
VODOVODY, KANALIZACI A PLYN
PLYNOVÉ KOTLE A TOPIDLA
KOTLE ELEKTRICKÉ, NA UHLÍ, DŘEVO A PYROLITICKÉ
KAMNA, KRBY
BOILERY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ, KOMBINOVANÉ
REGULAČNÍ TECHNIKA PRO TOPENÍ SIEMENS
ČERPADLA A VODÁRNY WILO
TRUBKY MĚDĚNÉ, PLASTOVÉ, OCELOVÉ
FITINKY
UMYVADLA, WC ZAŘÍZENÍ, BIDETY
SPRCHOVÉ KOUTY, VANY, ZÁSTĚNY RAVAK
SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ gabotherm
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ A KOMBINOVANÉ
CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, AUTOMATICKÉ PRAČKY, MYČKY FAGOR

nyní Palackého 19, Dobřichovice

PROVEDEME PROJEKT,
MONTÁŽ PLYNU, VODY, TOPENÍ, KANALIZACE
REVIZE PLYNU A KOMÍNŮ,
SERVIS A SEŘÍZENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
Najdete nás v Řevnicích, v bývalé cihelně
ulice V Zátiší 908,
Telefon 25772-0441-3
E-mail: kh.thermo@quick.cz
Otevírací doba: Po – Pá 7,30 – 16,00

NABÍZÍME TRVALE NÍZKÉ CENY
ÚSPORU NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ
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Anglická jazyková školička

OPRAVY A PRODEJ TELEFONŮ,
ZAZNAMNÍKŮ A FAXŮ všech značek.

pro děti 3-7 let v Černošicích

ATEL SERVIS, Modřanská 15, Praha 4, tel.: 244 404 437.
Tram č. 3,17,21.
Otevřeno pondělí-pátek 9:00 – 18:00.

 Zápis 2004 / 2005
• zkušení rodilí mluvčí
• 6ti letá tradice
• malé skupinky
• motivující multikulturní prostředí
• Funny English Every Day
• příjemná tvůrčí atmosféra

MODELÁŽ NEHTŮ (porcelán gel)

KOSMETIKA
a P–SHINE (japonská manikura)

provádí Magda Frýdlová
v kadeřnictví v ul. 5. května.
Objednávky na telefonu 603–767584

Kryštof Junior - English Club
pro školáky 6-14 let

 With a Native Speaker
 Max. 4 námořníci
ve skupině

Anglická školička Kryštof
Sadová 61 • Černošice
Tel.: 222 516 578

Mobil: 604 258 016 • 604 204 889
E-mail: info@ klckrystof.cz
www.klckrystof.cz
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AQUACONSULT ®, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
ÚSTŘEDÍ: Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

realitní a dražební spoleþnost
________________________________________________

PŘIJMEME PRACOVNÍKY:
MONTÉRY
• pro provozování vodovodů a kanalizací v obcích
Dobřichovice, Všenory, Karlík, Lety, Řevnice, Kosoř,
Vrané nad Vltavou, Skochovice, městská část
Praha–Zličín

jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídnďte nám svojí nemovitost
zajistíme Vám bezstarostný prodej
Āi pronájem
v západní Āásti StĢedoĀeského kraje
zejména v okresech Praha-západ
Beroun, Kladno,PĢíbram a Rakovník

SVÁŘEČE
• pro montáže technologií čistíren odpadních vod po celé
ČR
• řidičský průkaz B a oprávnění pro sváření oceli
(především nerezové) obloukem podmínkou

_______________________________________________
kanceláĜ Pražská 375, DobĜichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671
e-mail:
info@infocredit-reality.cz
www:
infocredit-reality.cz
kontaktní osoba:
Hana Geisslerová Brejlová

podmínky:
• možnost podnikového ubytování v Černošicích
• nástup možný ihned
736 673 909

Bližší informace na tel.: 251 642 213, 251 642 203,
e-mail: voda@aquaconsult.cz

PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROSTORY
v „Areálu Mokropsy“ (bývalá Geoidustria), Černošice,
Dr. Janského 953,954
možnost výhodného dlouhodobého pronájmu

ZÁCLONY – ZÁVĚSY
mohou být dominantou interiéru
jejich změna udělá zázrak

Jolana Kalousová, Lesní 553, Dobřichovice
604 268 998 – 257 710 771
látky, závěsné systémy, šití, dekorování

Posezení „U Mlsouna“
Speciality české, všenorské i mezinárodní kuchyně, výběr
moravských vín, pivo Bernard a spoustu jiných dobrot.
Všenory, ul. Václava Křena 160,
50 m nad všenorským nádražím
směrem k historickému dubu.
Tel.: 257 712 697
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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