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SLOVO STARONOVÉHO
STAROSTY
Tak trochu s rozpaky píši tento první článek
v novém volebním období. V posledním roce
jsem otevřeně prohlašoval, že budu rád pracovat pro naše nové město, ale ne již jako
starosta, ale snad nejlépe v radě města. Měl
jsem připravené dva kandidáty, které jsem
přesvědčoval k účasti ve volbách a zejména
k převzetí funkce starosty. Bohužel ani jeden
z nich nakonec nekandidoval do zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se nenašel ani další potenciální kandidát z nově zvolených zastupitelů a vzhledem k nabídce místostarosty
a ostatních radních převzít určitý díl práce
i odpovědnosti na řízení obce, rozhodl jsem
se nakonec ve funkci starosty pokračovat.
Jak uvidíte v následujícím článku o volbách,
nové vedení města je téměř ve stejném složení jako v uplynulém volebním období, pouze

Jana Neuberta, který již do rady nekandidoval, nahradil Václav Kratochvíl ml. Toto složení rady, ale i řada opětovně zvolených členů
zastupitelstva ukazuje, že bude zachována
určitá kontinuita v řízení města.
Co nás čeká v příštím volebním období?
Pokračování v bezpečnostních opatřeních
na zklidnění dopravy
Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení
Přístavba školní budovy u mostu na místě
dnešního školnického domku
Snaha získat dotaci na rekonstrukci
parku
Vydláždění dalších dosud nezpevněných
ulic např. Polní, Pod Pensionátem a dalších
Generální oprava dláždění v Jiráskově ulici
Pokračování chodníku na Karlík
Výstavba nových autobusových zastávek
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Samozřejmě chceme pokračovat v nastaveném
standardu kulturních a společenských akcí.
Doufám, že Vás jako nově zvolené zastupitelstvo
v novém volebním období nezklameme a že naše nově jmenované město bude i nadále příjemným místem pro bydlení a trávení volného času.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Spoøitelna se pøestìhovala
V srpnu avizované stěhování dobřichovické
pobočky České spořitelny se nekonalo, protože nebyly k dispozici potřebné telefonní linky

pro přenos dat o účtech a převodech. Nyní je
již všechno v pořádku a stěhování se uskutečnilo až v říjnu. Pobočku nyní najdete na adrese
V Zahradách 1081. Dostanete se tam z Palackého ulice za nákupním střediskem Jednoty.

Kruhová křižovatka Pražská/Palackého změnila vzhled této části obce a zpomalila provoz.
Foto Ekis, Ing. Pospíšil.

Spořitelna konečně po mnoha letech získala
v Dobřichovicích důstojné prostory, kde jak zákazníci, tak i zaměstnanci budou mít lepší podmínky pro práci. V první části nové provozovny
si budete moci vyzvednout hotovost, podat vaše příkazy nebo např. koupit valuty. V oddělené
místnosti budete moci s pracovníky pobočky
projednat v diskrétním prostředí další bankovní
služby, např. vaše spoření, lepší zhodnocení vašich úspor formou investičních produktů, otevřít
nový účet jak pro občany, tak i pro podnikatele,
zde můžete uzavřít pojištění osob, např. cestovní pojištění, zde se dozvíte vše o stavebním spoření, pensijním připojištění, zde můžete zažádat
o platební kartu, zejména také proto, že v nových prostorách otevřela Česká spořitelna nový
bankomat s přístupem 24 hodin denně.
Kromě toho spořitelna rozšířila otevírací dobu
pro veřejnost, která je nyní takto:
Pondělí 9,00 – 12,30
13,30 – 17,00
Úterý
9,00 – 12,30
Středa
9,00 – 12,30
13,30 – 17,00
Čtvrtek 9,00 – 12,30
13,30 – 15,00
Pátek
9,00 – 12,30
13,30 – 15,00.
Telefony do nové provozovny zůstávají stejné,
tj. 25771-1195, 25771-1250 nebo 257711320, faxovat můžete na číslo 25771-1472.
Na shledání s vámi se těší pracovníci České spořitelny pobočky Dobřichovice: Petra Dolanová
(vedoucí), ing. Eva Švárová a Lukáš Nestarec.
vk
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Slavnostní zahájení provozu přemístěné pobočky České spořitelny

: Zvýšení ceny inzerce
Redakce informačního listu připomíná všem
zájemcům o inzerci, že cena inzerce bude od
1. ledna 2007 zvýšena z dosavadních 5,- Kč
za 1 cm2 plochy inzerátu na 7,- Kč za 1 cm2
plochy inzerátu. Zvýšení ceny řádkového inzerátu bude činit 40%.
V praxi to znamená, že celostránkový inzerát
bude od ledna stát cca 3.000,- Kč (při rozměru 18 x 24 cm), půlstránkový přibližně polovinu, atd. Malý, tzv. řádkový inzerát pořídíte cca
za 120 – 150 Kč, samozřejmě podle počtu
řádků. Všechny inzeráty jsou barevné, redakce přijme i vaše graficky zpracované texty
s obrázky nebo logem firmy.
vk

: Dìtské adventní trhy
Na letošním dětském adventním trhu v sobotu, dne 16. prosince od 14 hodin budou prodávat své dárečky děti ze ZŠ, ZUŠ, sdružení
Náruč a skauti. Základní škola pošle výtěžek
trhu svým adoptovaným dětem „na dálku“ do
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Indie. Stejně tak naloží s výdělkem z trhů
skauti, i oni mají adopci na dálku. Skauti se
společně s Náručí angažují na doprovodném
programu trhů, takže se opět můžeme těšit na
skautské placky pečené na kamnech a za jejich asistence si děti budou moci vyrobit vánoční dárek či ozdobu. Jmelí od Krecbachů
budou prodávat pražští studenti a tržba bude
rozdělena na dvě části – pro Náruč a pro nově budované dětské hřiště v Dobřichovicích.
Děti ze ZUŠ vystoupí s vánočním hudebním
programem od 15 hod. v prvním patře zámku.
V loňském roce jsme trhy zahájili společně
s farností, která nám zazpívala vánoční písně
u betléma. Betlémské figurky mají svou historii, o které by bylo zajímavé se zmínit. V pražském Suchdole si děti i dospělí vytvářeli hliněné figurky, ovečky a další zvířátka a postupně
tak sestavovali betlém, který se dodnes neustále rozšiřuje o další a další postavy. Velkou
část betléma nám iniciátorka této tradice paní
Adriana Skálová vloni věnovala a nás napadlo, kdo máte chuť a možnost pracovat s hlínou, přidejte se k této tradici a přineste i vy
svojí postavičku 16. prosince k betlému. Opět
se sejdeme ve 14 hodin v sále v přízemí.
Na nádvoří se děti mohou projet na konících
a také si zkusit kovářské řemeslo. Po celé odpoledne se budou péct vánočky za asistence
Danky Gavriněnové a Aleny Gemperlové
AH

diny a vytvořit tak třeba i malé rodinné kapely.
Velmi si vážíme dospělých, kteří se ochotně
pustili do zkoušení vánočních skladeb, přestože už třeba delší dobu na svůj nástroj nehráli.
Mnozí nám říkali, že budou mít větší trému než
jejich děti.
Těšíme se na krásné chvíle s hudbou a zveme
srdečně všechny, kdo mají chuť se s námi vánočně naladit a zazpívat si. Vánoční koncert
se uskuteční dne 21. prosince 2006 v 19.00
hodin v sále dr. Fürsta.
Mimo této hlavní školní události naši žáci zazpívají na každoročně pořádaných dětských
vánočních trzích, které se budou konat 16.
prosince 2006 v prostorách dobřichovického
zámku. Děti si letos nacvičily pro tuto příležitost pásmo vánočních koled. Je vítán každý,
kdo si bude chtít zazpívat společně s dětmi
a pro zájemce budou připraveny i texty koled.
Naše výtvarné oddělení připravilo pro vánoční
trhy milé dárečky, které vám děti rády prodají
u svého stánku. Jejich zakoupením potěšíte
nejen sebe a své blízké, ale zároveň přispějete na projekt výstavby dětského hřiště.
Přejeme všem krásný advent a budeme rádi,
když se na nás přijdete podívat.
E. Koblížková

: Kalendáø s fotografiemi
Dobøichovic

Podzim utekl jako voda a máme tu opět krásný adventní čas. K této době patří mimo pečení cukroví, nakupování vánočních dárků
a stromečku i předvánoční atmosféra, ke které může přispět i příjemná hudba, která pohladí na duši. Dříve bylo zvykem, že se v rodinách hodně zpívalo a hrálo. A právě tento
zvyk bychom chtěli u našich dětí a žáků ZUŠ
podporovat a trvale pěstovat. Zazpívat si
a zahrát společně se svými rodiči, prarodiči
a sourozenci.
Proto letos připravujeme Vánoční koncert, kterému jsme dali název „Hraje celá rodina“.
Chceme zapojit do hraní co nejvíce členů ro-

Roman Garba, jehož mnohé fotografie můžete obdivovat v nedávno vydané publikaci
o Dobřichovicích vydal s podporou obce kalendář na rok 2007, který se prodává
v obecní knihovně i na obecním úřadu za
199,- Kč. Kupte si tento první kalendář
s krásnými fotografiemi našeho města. Cena
by neměla být srovnávána s kalendáři, které
jsou vydávány v mnohatisícových nákladech, celý rok se můžete dívat na dobřichovické motivy.
Pan Garba nabízí vydat i firemní versi tohoto
kalendáře s uvedením jména a loga vaší firmy,
což pro dobřichovické firmy může být i hezký
dárek pro jejich obchodní partnery. O konkrétních
podmínkách se domluvte na telefonu č. 603400360 nebo mailem: roman.garba @post.cz.
vk

Po obligátním potvrzení právoplatnosti voleb
a získání mandátů složili všichni zastupitelé
do rukou nejstaršího člena zastupitelstva
Ing. Pavla Kyzlíka zákonem předepsaný slib.
Pak zastupitelé projednali a schválili jednací
řád zastupitelstva a volební řád pro následující volbu vedení obce. Jednalo se pouze o aktualizaci těchto dokumentů používaných v minulém volebním období.

Pak již došlo na očekávanou volbu. Na starostu byl navržen jediný kandidát, a to dosavadní
starosta Ing. Michael Pánek. V tajné volbě obdržel 14 hlasů z 15 odevzdaných, jeden hlas
byl neplatný a byl zvolen starostou města.
Na místostarostu byl navržen také jediný kandidát, opět dosavadní místostarosta Ing. Petr
Kaplan, který v tajné volbě obdržel 14 hlasů
a byl zvolen.

: Co si pro vás na Advent
pøipravila ZUŠ Dobøichovice?

VOLBY 2006
: Volba starosty,
místostarosty a radních
Dne 7. listopadu se v sále MUDr. Fürsta sešlo
na své první schůzi nově zvolené zastupitelstvo města, aby se ujalo své funkce, vést naše mladé město v dalším čtyřletém volebním
období. O výsledku voleb jsme referovali v minulém čísle informačního listu.

strana 2

Dobřichovice
Informační list
Poněkud složitější byla volba zbývajících členů
městské rady. Byli navrženi (abecedně),
Ing. Jan Abel, MUDr. Zdenka Hochová,
Ing. Petr Koblížek, Mgr. Václav Kratochvíl
a PhDr. Jiří Růžek a JUDr. Petr Říha. V tajné
volbě získal Ing. Abel 12 hlasů, MUDr. Hochová 7 hlasů, Ing. Koblížek 9 hlasů, Mgr. Kratochvíl 8 hlasů, PhDr. Růžek 6 hlasů a JUDr. Říha 2 hlasy. Členy rady města byli tedy zvoleni
Ing. Abel, Ing. Koblížek a Mgr. Kratochvíl.
V Dobřichovicích se tedy žádné zemětřesení
nekonalo. Starostu i místostarostu máme stejné jako dříve, dva další radní také. Změnil se
jen jeden členy rady města: místo Jana Neuberta, který již nekandidoval se novým radním
stal Václav Kratochvíl ml. Myslíme si, že volba
vedení města odpovídá i vůli občanů ve volbách. Je dobré, když se starostou stane ten,
kdo dostane od voličů nejvíce jejich hlasů.
ph+vk
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: Jak to dopadlo v sousedních
obcích
V sousedním Karlíku byl starostou opět zvolen Antonín Sobotka a novou místostarostkou
paní Květa Krmíčková.
V Letech nedošlo prakticky k žádným změnám. Dosavadní starosta Jiří Hudeček byl zvolen do této funkce již po třetí, místostarosty se
opět stali Michal Váňa a Josef Cmíral.
V Řevnicích byl starostou opět zvolen Miroslav
Cvanciger, který obdržel nejvíce hlasů řevnických občanů a jeho ODS s přehledem vyhrála
volby. Menší změny jsou ve složení rady.
Změny naopak proběhly v Černošicích. Volební
úspěch ODS a naopak pokles hlasů pro dosud
koaliční KDU-ČSL se projevil ve změně osoby
starosty tohoto sousedního města. Novým starostou se stal poslanec Aleš Rádl, dosavadní
starostka paní Langšádlová se stala místosta-

rostkou s tím, že ona bude uvolněnou (tedy na
plný úvazek pracující), zatímco Aleš Rádl bude
muset poslancování spojit s vedením města.
Vonoklasy zažily předvolební zmatky a boje,
ale k volbám přišlo přes 72% občanů. Novým
starostou se stal pan Jaroslav Přikryl a jeho
zástupcem Luboš Novotný. Bývalý ministr financí Ivan Kočárník nebyl do zastupitelstva
zvolen a je pouze prvním náhradníkem.
Ve Všenorech již dosavadní starosta Václav
Štech nekandidoval a novým starostou se stal
v Dobřichovicích z volejbalu dobře známý
Zdeněk Seidler.
vk

ZAJÍMAVOSTI
: Deset let nového mostu
V záplavě všech možných výročí kolem nás
jsme téměř zapomněli, že přesně před deseti
roky, totiž v sobotu 30. listopadu 1996 byl
otevřen pro veřejnost nový silniční most přes
Berounku v Dobřichovicích. Byla to tehdy velká událost, srovnatelná snad jen s otevřením
prvního dobřichovického mostu v červenci
1897 (tedy 99 let předtím) nebo se slavností
povýšení Dobřichovic na městys v roce 1876.
První most příhradové konstrukce, o šířce pouhých 5 metrů, bez chodníků pro pěší, nám
sloužil od roku 1897 do roku 1990 (tedy 93
let), kdy byl prohlášen odborným posudkem za
havarijní, dokonce za nebezpečný s tím, že
hrozí samozřícením a byl stržen. Po půl roce,
kdy jsme neměli žádný most, postavila správa
silnic za pomoci armády provizorní jednosměrný vojenský most (tzv. TMS). Provoz na mostě
byl jednosměrný, jezdilo se na světla. Toto provizorium trvalo pět let a většina se na to ještě

Původní most.

vzpomene. Stále se mluvilo o tom, zda, kdy, jak
a kde se má v Dobřichovicích postavit most nový. Řešení se ale nerýsovalo, největší problémy jsme měli ale my v Dobřichovicích.
Na začátku roku 1995 vzala jednání nový impuls. Správa silnic i ministerstvo dopravy nám
oznámili, že oni jako představitelé státu nehodlají v naší obci nový most stavět a navíc, že
v roce 1997 odstraní bez náhrady stávající provizorní most. To by ovšem pro život našich občanů byla doslova tragedie. Nové vedení obce
začalo tedy intensivně jednat co dále. Proč nechtěl stát most postavit? Je to dlouhá historie,
ale ve zkratce proto, že nebyl schopen najít
pro nový most vhodné místo. Při mnohaletém
hledání takového místa ovšem příslušní pracovníci Ředitelství silnic a dálnic zapomněli na
řešení nejjednodušší – nenazývat to stavbou
nového mostu, ale jeho opravou. Provést výměnu zchátralé ocelové konstrukce za novou
s využitím původních kamenných pilířů. To bylo řešení, které nám otevřelo cestu po mnoha

letech přešlapování na místě. Podmínkou
ovšem bylo, že investorem stavby (resp. opravy) bude obec Dobřichovice.
Nejprve byli někteří členové zastupitelstva
rozpačití, mnozí si nedovedli představit, že
obec dokáže realizovat stavbu za 28 milionů Kč, ale nakonec se vše podařilo a nevíc
v rekordním čase. Podle projektu kanceláře
Top Con Servis s.r.o. (projektanti ing. Dobrovský a ing. Kurz) postavila liberecká firma Brex
s.r.o. nový most za pouhých osm měsíců. Dne
1. března 1996 se začal rozebírat provizorní
jednosměrný most, začátkem dubna se začaly upravovat pilíře a břehové opěry a současně byla objednána výroba ocelové konstrukce
v prostějovské firmě DT mostárna s.r.o. Montáž konstrukce provedli montéři Hutních montáží Ostrava. Stavba rostla doslova jako z vody, lidé se chodili dívat a obdivovali zejména
fortel a mistrovství montérů, kteří po jednotlivých dílech sestavovali a svařovali mostní oblouk, který pak pomocí dvou ohromných jeřábů umístili během pár hodin na pilíře.
Následovala pak betonáž vozovky, montáže
chodníků a nátěr celé konstrukce. V sobotu
30. listopadu 1996 byl pak nový, resp. opravený most odevzdán veřejnosti. To, co se nepovedlo státním organizacím po mnoho desítek
let, totiž starý most opravit, později při zanedbání jeho údržby postavit most nový, dokázala obec pouze za několik měsíců. A jak jsme
na to sehnali peníze? Tehdy to šlo i bez Evropské unie – 8,5 mil. Kč jsme do stavby vložili z vlastních financí, 10 mil. Kč jsme získali
státní dotaci a zbývajících 10 mil. Kč jsme si
půjčili u České spořitelny a.s. Tento dluh jsme
během dalších čtyř let zaplatili.
V. Kratochvíl
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: Lípy u sv. Jána

Bourání provizorního mostu a den otevření mostu 30. listopadu 1996.

Na Křižovnickém náměstí před zámkem se již
277 let nachází nyní již památkově chráněná
socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází z roku
1729, kdy zde byla postavena péčí tehdejšího
dobřichovického křižovnického faráře P. Jiřího
Schichta v roce svatořečení tohoto českého
světce. Současně se sochou a zahrádkou kolem ní byly v roce 1729 vysazeny u sochy čtyři lípy, což bylo tehdy běžné a mělo to svojí
symboliku. Nyní, jak všichni víme, se tam nachází již jen jediná lípa – jedná se o lípu srdčitou (Tilia cordata).
Již v roce 1788 po velmi mrazivé zimě jedna lípa (pravá přední díváme-li se na sv. Jana zepředu) pukla a odumřela. O mnoho let později
byla na jejím místě vysazena nová mladá lípa,
která však trpěla právě tím, že byla zastíněna
a tedy utlačována svými třemi staršími sestrami.
Další strom (pravý zadní) byl v roce 1993 již jen
duté a dožívající torzo, nahnuté směrem k zámku, které se v tomto roce napůl vylomilo a ohrožovalo své okolí. Lidé, resp. vandalové si ve velké dutině již dlouho předtím rozdělávali ohníčky,
což urychlilo pád stromu. Byli povoláni odborníci – dendrologové, aby poradili co dále. Jednoznačně doporučili odumírající torzo odstranit.
Navíc zjistili, že i další lípa (levá přední) je rovněž nemocná. Naopak nám řekli, že ta poslední, tedy levá zadní lípa je ve velmi dobrém stavu, má potenciál dalšího růstu a bude tedy
nejlepší, bude-li odstraněn i třetí nemocný
strom. To se také stalo, i když mnoho občanů
proti tomu tehdy (v roce 1993) protestovalo.
Ze čtyř lip kolem sochy sv. Jana Nepomuckého
nám zbyla jediná. V roce 1997 byla nazvána
„Svatojanskou lípu“ a byla zařazena mezi památné stromy, které požívají ochranné péče
státu. Proto ta tabulka s českým lvem, kterou
od té doby najdete u lípy. Při vyhlášení památným stromem měla obvod 484 cm a výšku 28
metrů, za těch 10 let, které od tohoto aktu uplynuly jistě o nějaký kousek povyrostla i zesílila.
Strom má asi ve 2/3 výšky lanovou fixaci, která
má zabránit event. rozlomení při silném větru.
Svatojanská lípa před zámkem je nejkrásnějším stromem v Dobřichovicích a zaslouží si
naší ochranu a péči. Lípa toho ve svém životě již mnoho zažila. Mnohokrát jí ohrožovaly
povodně, výška vody při té poslední v roce
2002 dosahovala asi do poloviny křižovnického znaku na podstavci sochy, mnohokrát
předtím byla i obklopena ledovými krami, viděla stavbu dvou mostů (v roce 1896-97
a v roce 1996), mnoho let byla místem setkávání mladých i starých, chodilo se k ní randit,
jak říkával Jan Werich v Čochtanovi – „scházely se tam celé generace a vznikaly – někdy“.
V roce 1945 tam byli utábořeni vojáci Rudé
armády. Pak lípa viděla úpadek křižovnického
zámku a naopak zase jeho zmrtvýchvstání po
roce 1993. V posledních letech přitahuje toto
krásné místo opět místní i návštěvníky naší
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obce, u lípy se dokonce konalo i několik krásných svateb. Propojení pro pěší do ulice 5.
května jistě přiláká na toto krásné místo další
hosty.
Podařilo se nám sehnat do obecní sbírky starých dobřichovických pohlednic jednu novou,
a to s pohledem na čtyři lípy a sochu sv. Jana
Nepomuckého. Podle kůlny a složeného dřeva
na druhém břehu řeky, což mohla být část tesařské provozovny pana Krotila, se domníváme, že fotografie byla pořízena někdy před 2.
světovou válkou. Velká povodeň v roce 1941
a kry, které velká voda tehdy unášela totiž tesařství a sklad dřeva na druhém břehu zcela
smetly. Všimněte si také, že terén před sochou
byl tehdy min. o 70 cm nižší, byl totiž zde navýšen až po roce 1950. Dnes se k soše chodí
po několika schodech dolů.
vk

: Dálnièní okruh kolem Prahy
Do tří let budou propojené dálnice D1 (na Brno), D5 (na Plzeň) a R4 (strakonická) pro-
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střednictvím jižní části Pražského okruhu. Jeho šestikilometrový úsek mezi Lahovicemi
a Slivencem se konečně staví. Dokončené
jsou místní příjezdové komunikace a připravuje se staveniště pro ražbu téměř 1,7 kilometru
dlouhého lochkovského tunelu, který bude hotový v příštím roce. Stavba uvedeného úseku
Pražského okruhu bude stát 9 miliard korun
(cena celého Pražského okruhu se odhaduje
na 84 miliard korun) a stát ji platí z části z úvěru od Evropské investiční banky, z části z Fondu soudržnosti EU a zbytek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavba úseku Lahovice – Slivenec bude obsahovat asi 1,7 km dlouhý tunel (klesající trasa 2
pruhy, stoupající 3 pruhy), 2 mimoúrovňové
křižovatky, 14 mostních objektů, přičemž estakáda o délce 2,1 km přes údolí Berounky bude nejdelší most v ČR.
„Stavba ulehčí celé jižní části metropole a jižní spojce, která je ve špičkách stojící kolonou,“
uvedl o této velké stavbě primátor Pavel Bém.
Úkolem celého Pražského okruhu pak bude
hlavně odlehčit zatížené síti městských komu-

nikací a propojit všechny dálnice a rychlostní
silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě
plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radikálně rozbíhají.
Důležitým přínosem výstavby úseku Lahovice
– Slivenec bude i jeho technicky náročné napojení na Strakonickou ulici v oblasti Lahovic.
„Tím se okruh stane dostupným pro obyvatele Velké a Malé Chuchle, Lahovic, Zbraslavi,
Lipenců, Radotína. Napojená na něj bude
i Strakonická ulice a silnice na Slapy a na Karlštejn,“ upozornil Pavel Bém.
Stavba úseku bude překonávat až extrémně
složitý terén. Začíná napojením na stávající
úsek dálnice D5 – Slivenec a následovat bude
mimoúrovňová křižovatka Lochkov. Dále bude
muset stavba překonat pomocí mostu Lochkovské údolí (460 metrů) a Slavičí údolí (57
metrů). Po mnoha sporech s představiteli různých občanských sdružení a ekologických organizací došlo nakonec ke shodě na takzvané
dlouhé variantě výstavby lochkovského tunelu
(1610 m).
podle Novin Prahy 16

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Basketbalová sezóna
zahájena
Družstvo Sokola Dobřichovice ve spolupráci
s Welsch Basketball Academy vstoupilo do letošního ročníku basketbalových soutěží. V září
proběhl nábor do našich družstev a opět se zjistilo, že zájem o basketbal a zřejmě o sport obecně, v našem regionu příliš velký není. Nicméně
oddíl zahájil sezónu, a to víc než úspěšně.
Minižáci: V této sezóně 2006/2007 naši borci (ročníky narození 1994 a mladší, vesměs
žáci čtvrtých až sedmých tříd ZŠ) startují
v krajském přeboru v kategorii starších minižáků. Po předloňském šestém a loňském
čtvrtém místě v tabulce je naším cílem letos
pozice obhájit. Zatím máme na kontě víc výher než porážek, ale nejtěžší soupeři nás
teprve čekají. Dosud jsme bojovali s Kladnem, Sadskou, Mladou Boleslaví a Českým
Brodem. Naše družstvo vsítilo celkem 391
bodů a „dostali jsme“ 379 bodů. Nejlepším
střelcem našeho týmu je Tomáš Jančárek se
73 body, následován Markem Vošahlíkem se
60 body a Danem Jakubcem s 58 body. Celkově mužstvo podává uspokojivý výkon, kluci statečně bojují a pohled do hřiště už chvílemi poskytuje skutečný zážitek z pěkného
basketbalového utkání, a nikoliv ragbyového
zápasu. Celkově družstvo „šlape“ a kluci
mají prima partu a tráví část volného času
sportem, což je hlavní motivací k činnosti
všech zúčastněných trenéru a rodičů, kterým patří díky za pomoc s dopravou a zajištěním domácích utkání.

Je jen škoda, že pro malý zájem nebyla letos
otevřena chlapecká přípravka, tak je tento tým
jedinou chlapeckou složkou oddílu.
Minižákyně letos do sezóny vstupují po jediném roce tréninku a celou sezónu musíme
chápat jako přípravu na další roky a jako sbírání zkušeností. Již v prvním turnaji se ukázalo, že práce máme před sebou ještě dost a příkladně výsledek 129:1 (ve prospěch soupeře)
je opravdu úsměvný. Po totálních prohrách
v prvním a druhém mistrovském turnaji Pražského přeboru přišel první „miniúspěch“. Naše
hráčky vedly 3 minuty proti Nuslím, nicméně
konečnou prohru tento dílčí úspěch neodvrátil!! Nicméně první výsledky očekáváme koncem sezóny.
Dorostenky opustivší dorosteneckou ligy
vstoupily do krajského přeboru s cílem jej vyhrát. Pod vedením nové trenérky hned v prvním dvoukole předvedly, že sice tréninky dokážou proklábosit, ale při zápase již dřou a chtějí
vyhrát. Obě úvodní utkání vyhrály. V dalších utkání na půdě soupeře byly úspěšné jen
v Brandýse, zatímco z Nymburka si odvezly
20-ti bodovou porážku. Další utkání na domácí
půdě opět dopadlo úspěšně a naše družstvo je
zatím druhé v tabulce středních Čech.
Ženy opět zažily pohyb v kádru těsně před
sezónou, pohyb záporný a bolestivý. Nicméně
v prvním utkání krajského přeboru porazily
soupeřky z Kladna, ale v druhém jim síly nestačily na lídra soutěže Slaný. Ani s tradičním
rivalem – Berounem se nedařilo tak, jak by si
trenér představoval a prohrály jsme o 15 bodů. Naopak další utkání v Mladé Boleslavi při-

neslo těsnou výhru v prodloužení. Radost netrvala dlouho a další utkání na domácí půdě
jsme i po dobrém výkonu o 11 bodů prohrály.
Poslední hrací víkend ale přinesl dvě vítězství
a posun do horní části tabulky soutěže.
Letos byl založen i B tým žen, který má vyšší
věkový průměr, je složen z trenérek a přátel
WBA a Dobřichovic; bývalých hráček Dobřichovic, bývalých ligových hráček a reprezentantek. Toto družstvo svojí soutěž hraje v Praze a zatím je bez porážky „štikou soutěže“.
Letošním „klenotem“ dobřichovické košíkové
je družstvo mladších žákyň. Je to družstvo,
které ve své loňské premiéře v soutěži ihned
obsadilo 10. místo v celé republice. V září děvčata po úspěšném soustředění absolvovala
kvalifikaci o žákovskou ligu – nejvyšší soutěž
v republice v této věkové kategorii. Výprava do
Ostravy byla veliká, včetně fanoušků, vlajek
obce a bubnů darovaných panem Klepáčkem.
Bohužel v Ostravě přišel výbuch – děvčata
i trenérka celou situaci nezvládly a prohrály
jsme obě utkání. Ovšem veškerá dřina a snaha všech hráček byla nakonec korunována
úspěchem, sice nesportovním, ale osudovým.
Barážový soupeř se vzdal a tak děvčata
z dobřichovické kotliny jsou účastnicemi nejvyšší basketbalové soutěže žákyň.
Po tvrdém tréninku a několika přípravných utkání se silnými soupeři přišel konečně tak
dlouho očekávaný start v žákovské lize. Prvním soupeřem nám byla Mladá Boleslav. Na
půdě soupeře jsme předvedly výbornou hru
založenou na dokonalé obraně, kolektivním
pojetí hry a na útočných kvalitách některých
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našich hráček. Konečná výhra o 16 bodů byla
zasloužená. Druhé utkání v České Lípě se
očekávalo také vítězné, ale průběh hry byl
nervákový. Díky pravidlům omezeného střídání jsme nejprve do boje proti nejsilnější sestavě soupeře pustily naší „obranářkou“ pětku
hráček a té se bohužel nepodařilo udržet vyrovnané skóre a první čtvrtinu hry jsme prohrály o 18 bodů. Ovšem příchodem naší útočné pětky se skóre začalo srovnávat
a v nervákové druhé polovině hry, kdy naše
hráčky předvedly neuvěřitelné nasazení
v obraně, chytrost v útoku a bojovné srdce
jsme nakonec zvítězily o 18bodů. Nyní nás už
čekají silnější soupeři a tak je třeba si tyto
chvíle, kdy figurujeme na 2. místě tabulky náležitě vychutnat!!!
Utkání žákovské ligy bude možné vidět i v naší sokolovně od listopadu, termíny budou uve-
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deny na nástěnce, případně na našich webových stránkách .
HGB

: Novinky z volejbalu
V pátek 24. listopadu rozhodl zápas s Českými Budějovicemi, ve kterém naši zvítězili 3:2,
o tom, že po skončení první poloviny základní
části první volejbalové ligy budou naši na druhém místě se ztrátou jednoho bodu za vedoucím družstvem ČZU Praha. Na prvních třech
místech tabulky je toto pořadí:
1. ČZU Praha
10 výher 1 prohra 21 bodů
2. Dobřichovice
9
2
20
3. Č. Budějovice 8
3
19
Ve druhé polovině budou naši hrát doma
v těchto termínech: 15. prosince (Č. Třebová),
16. prosince (Jablonec), 13. ledna (MFF), 26.

ledna (Chomutov) a 27. ledna (Lužiny). Po
těchto zápasech bude prvních osm družstev
hrát o přímý postup (bez baráže!) do extraligy
systémem play-off.
Druholigové družstvo žen je k 24. listopadu na
slušném pátém místě z deseti, na svém kontě
má pět vítězství a sedm porážek, celkem 17
bodů. Soutěž je velmi vyrovnaná, mezi čtvrtým a devátým je pouhý dvoubodový rozdíl.
Do konce ledna hrají naše ženy doma jen třikrát: 2. prosince s Neratovicemi, 13. ledna
s Děčínem a 17. ledna s Kladnem.
Výborně si vede B družstvo mužů, které je
k 24. listopadu s devíti výhrami a třemi porážkami na prvním místě krajského přeboru první
třídy. Do konce ledna jim na domácí palubovce zbývá sehrát jenom dvě utkání: 9. prosince
(Kralupy) a 20. ledna (Čelákovice).
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
2. prosince – sobota v 14 hod. na zámku
Vernisáž výstavy fotografů KFA – členové
klubu fotografů amatérů (mezi vystavujícími bude i místní fotograf Roman Garba) výstava potrvá do konce prosince, otevřeno bude denně
3. prosince – neděle v 15 hod. v základní
škole v Raisově ulici
Malé divadélko – O statečné princezně Máně
9. prosince – sobota od 19.30 hod. Fürstův sál
ADVENTNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH – Kouzlo
ukolébavek, vánočních písní a koled ( Dvořák,
Schubert, Brahms, Komenský, Grieg, Gersch-

win a j.), účinkují: MICHIYO KEIKO – zpěv
a JAROSLAV ŠAROUN- klavír
Až do 11. prosince probíhá ve Fürstově sále prodejní výstava Květinové dekorace
Martiny Dvořákové
Otevřeno je soboty a neděle 12-19h, úterky,
čtvrtky, pátky: 15-19, po, středy. zavřeno
15. prosince – pátek od 20 hod. Fürstův sál
Koncert známého kytaristy ŠTĚPÁNA RAKA
předprodej vstupenek v dobřichovické knihovně za 120,- na místě 150,- Kč
16. prosince – sobota 14-17 hod. na zámku

Dětské adventní trhy (program na této straně)
24. prosince – neděle 11 hod. v přízemí
zámku. Dopolední přátelské setkání a zpívání koled
23 hod. Půlnoční mše
V kostele v Karlíku
(viz níže)
Na leden 2007 připravujeme:
13. ledna – sobota 17 hod. Fürstův sál
Beseda o jeskyních
21. ledna – neděle 15 hod. Fürstův sál
Buchty a loutky – divadlo pro děti

Vážení dobřichovičtí měšťané,
jako každoročně si Vás dovolujeme pozvat na závěr Štědrého dne ke společné oslavě Velké noci. Tentokrát do kostela
Svatého Martina a Prokopa v Karlíku. Od 23.00 hodin zde uvedeme se souborem Ludus musicus a našimi hosty vánoční
mši Jakuba Jana Ryby „Hej mistře, vstaň bystře“. Sólové party opět přednesou paní Milada Jirglová, paní Jana Lewitová
a pánové Vladimír Okénko a Michael Krůšek.
Kdo nestihne přijít na Štědrý den, může si druhé provedení poslechnout na Hod Boží vánoční 25. prosince od 18.00
hodin v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici 2, Praha 1.
František Běhounek / Ludus musicus
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KULTURA V OKOLÍ
: Vánoèní a novoroèní
katolické bohosluby
Štědrý den 24. prosince: Řevnice 9,30 a 22,00
Dobřichovice 16,00 Všenory 8,00 a 22,00 hod.
Hod boží vánoční 25. prosince: Řevnice 9,30
Dobřichovice 11,00 Všenory 8,00 hod.
Svátek sv. Štěpána: Řevnice a Všenory 9,30 hod.
Čtvrtek 28. 12. Dobřichovice a Všenory 18,00 hod.
Neděle 31. prosince: Řevnice 9,30 Dobřichovice 11,00 Všenory 8,00
Nový Rok 1. ledna: Řevnice 9,30 Dobřichovice
11,00 Všenory 8,00
Čtvrtek 4. 1. 2007: Dobřichovice 18,00 hod.

: ØEVNICE
Městské kulturní středisko Řevnice,
tel. 25772-0923, 731-483833, www.revnice.cz
2. -10. prosince / v sále Zámečku
Výstava panenek ze sbírky Ivany Zrostlíkové
Úterý 5. prosince 17,00 hod. řevnické kino
Mikulášský koncert, dětská lidová muzika
Notičky
Sobota 9. prosince 9,00 – 14,00 hod.
Vánoční čas – tradiční trh s výrobky chráněných dílen

Pokračování na straně 12

Nabídka účetnictví
zpracuji a povedu

Podnájem
velký zařízený 2+kk
tiché místo v krásném prostředí
Brunšova
max. 2 osoby nekuřáci
tel. 603273313

• podvojné účetnictví včetně mzdové
agendy malých organizací
• daňovou evidenci u fyzických osob
• veškerá daňová přiznání
(DPH, silniční daň, DPFO,DPPO,..)
Všechny výstupy
(hlavní kniha, deník, doklad
o zaúčtování, doklady…, tiskopisy
pro úřady, přiznání..)
jsou zpracovány
na PC - účetní software.
Zastupování klienta na úřadech.
Tel: 776-347864
Dobřichovice

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
Mladší bezdětný pár (nekuřáci) hledá v této lokalitě
byt od 1+1 do 2+1, vel. od 40m2,
k nastěhování v prosinci 2006, resp. od 1. 1. 2007.
Seriózní jednání. Za nabídku Vám předem děkujeme.
pavelkristan@email.cz, tel.: 774 901 966
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KOSMETICKÝ SALON
Martina Janoušová, Palackého 453, Dobřichovice
Kosmetické ošetření pleti kosmetikou „SARSEY“
Colagenový program
Biostimulační laser – biostimulace pleti, ošetření akné,
ošetření jizev, ošetření různých kožních projevů
IPL laser – trvalá depilace, odstranění pigmentových skvrn,
ošetření akné, rejuvenace pleti, odstranění žilek
Diamantová mikrodermobraze – výbrus pleti,
vyhlazení jizev po akné
Elektrokauter
Rolletic – přístroj na tvarování postavy
www.kosmetika.webgarden.cz
mobil: 603-172875
e-mail: marjan@centrum.cz
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Nově otevřená cukrárna „Mistrál“
za nákupním střediskem Jednota
– vás zve k příjemnému posezení

Vážný zájemce hledá ke koupi
rodinný dům nebo vilu
v oblasti Všenory, Dobřichovice (ideálně v oblasti Brunšova).
Za seriozní jednání předem děkuji.
Tel.: 776-627101, e-mail: priorita@seznam.cz
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Neděle 10. prosince 18,00 hod. Lidový dům
Vystoupení Notiček – na závěrečných tanečních
Sobota 16. prosince 18,00 hod. sál Zámečku
Vánoce plné hudby – evropské koledy v podání souboru Bell Canto
Neděle 17. prosince 15,00 hod. sál Zámečku
Čertův švagr – pohádka B. Němcové
v úpravě J. Trnky, pro děti i dospělé
Neděle 17. prosince 17,00 hod. sál Zámečku
Houslový koncert – sestry Kolářovy s klavírním doprovodem M. Maixnerové
Sobota 23. prosince 17,00 hod. kostel sv.
Mořice Řevnice. Vánoční koncert Notiček
Galerie Salon No. 1 paní Bartákové
Malířka Michaela Bíchová žijící v Itálii vystavuje poprvé v České republice v Galerii Salon
No1 v Řevnicích po 32 letech úspěchů po celém světě. Měla 17 samostatných a 167 společných výstav. Její obrazy jsou v galeriích
a sbírkách v Evropě a Americe. Za svou tvorbu získala četná ocenění.
Z obrazů dýchá obdivuhodný mír. Náměty
čerpá ze vzpomínek na své dětství v Čechách
a zpracovává je podmalbou na skle inspirována italským renesančním uměním. Grafiky
jsou představeny s malou doplňkovou instalací, která překvapí.
Tato pozoruhodná výstava, kterou si nenechte rozhodně ujít, potrvá do 13. prosince
2006. Výstava je prodejní. Další informace na
http://digilander.libero.it/bichova/.

: MNÍŠEK POD BRDY
Kino Mníšek pod Brdy
Od 19 hodin, není-li uvedeno jinak.
Sobota 2. prosince – Grandhotel (ČR)
Sobota 9. prosince – Garfield 2 (USA)
Úterý 19. prosince – Ro(c)k podvraťáků (ČR)
– Výjimečně od 18 a 20 hodin!
V lednu připravujeme: V tom domě straší (6.
1. 2007), Let č. 93 (13. 1.), Hezké chvilky bez
záruky (20. 1.), World trade center (27. 1.)
Mníšek, kostel sv. Václava
Vánoční koncert dne 25. prosince od 16 hod.
Účinkují Jitka Navrátilová (cembalo), Johana
Rosická (soprán), Kateřina Chudobová (flétny) a Bledar Zajmi (violoncello) s repertoárem
zahrnující skladby Brixiho, Zelenky, Černohorského, Bendy a Jakuba Jana Ryby.

: KINO RADOTÍN
1. pátek – 17 a 19:30 hodin
PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Milují porno a tak je napadne jedno natočit.
2. sobota – 17 a 19:30 hodin
VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
Romantická komedie podle Oscara Wilda
3. neděle – 17 a 19:30 hodin
GRANDHOTEL
Romantický příběh v prostoru hotelu Ještěd.

26. listopadu 2006 / ročník 12.11 / Dobřichovice
8. pátek – 17 a 19:30 hodin
HAVANA BLUES
9. sobota – 17 a 19:30 hodin
KLIK: ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
10. neděle – 17 a 19:30 hodin
MARTA
Je válka a lidé se podezřívají, nenávidí a zabíjejí.
15. pátek – 17 a 19:30 hodin
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
V domě se záhadně ztrácejí zatoulané míče,
tříkolky a hračky.
16. sobota – 17 a 19:30 hodin
LET ČÍSLO 93
11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři
zasáhla svůj cíl.
17. neděle – 17 a 19:30 hodin
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Svět psycholožky Hany je vírem obtížných,
pitoreskních a zoufalých lidských osudů.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
3. Ne 15 h / BROUČCI – BROUČKOVA RODINA
10. Neděle v 15 hodin / DVA MRAZÍCI
17. Ne v 15 h / POHÁDKY POD SNĚHEM
Vstupné 35 Kč

: CLUB KINO ÈERNOŠICE
1. 12. pá-live: PREWEET+LEGAL BENGAL
2. 12. so-live: ŠKWOR
5. 12. út-live: CHORUS ANGELUS + ESTER
KOČIČKOVÁ koncert
8. 12. pá-live: CRAZY BOYS OF PRAGUE
9. 12. so-TÉMATICKÁ PROSINCOVÁ TANEČNÍ PÁRTY, DJ. BUNDA +DJ.VÓĎA
10. 12. ne-divadlo: DIVADELNÍ SOUBOR SAMÉ VODY Ivety Duškové
12. 12. út-kino: STRÁŽCE thriller
13. 12. st-klubový večer: 1.ROČNÍK FESTIVALU TV MY
1.film: MRAKY ZDEŇKA MILERA / Slancová
2.film: PŘÍBĚH VLÁKNA / Jura Ovečka
3.film: OBLIČEJOVÝ HEREC / P. P. Slancová
K tanci a poslechu, jídlu a pití hraje Nedvídek
Band LFÚK.
5. 12. pá-live: BIGBAND VÁCLAVA ZELINKY
16. 12. so-ples: FILMOVÝ ŠAŠKARNÍ PLES
19. 12. út-kino: HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY / komedie
22. 12. BÍLÁ NEMOC + VEPŘOVÉ KOMETY
23. 12. so-PURPUROVÁ TANEČNÍ PÁRTY
31. 12. ne-live: POSLEDNÍ ROCKOVÁ NOC

Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání
112
Záchranná služba
155
Policie
158
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 úřad Dobřichovice
25771−1590
Obecní policie Dobřichovice
602−253665
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o.
25164−2203,
602−311274, 606−692781
Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 25771−0933
Informační kancelář Dobnet o. s.
775−362645
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