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ODHALENÍ SOCHOŘADÍ
Jistě jste zaznamenali, že na rohu Karlické a Pražské ulice

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ

máme něco nového, něco, co jsme dosud v naší obci neměli.
Kromě toho, že zmizel nevzhledný a zarostlý příkop, že zmizely

ZPRÁVY Z OKOLÍ

ošklivé boudičky-kapličky pro rozvod telefonu a elektřiny, vzni-

KULTURA U NÁS I V OKOLÍ

kl zde první zárodek chodníku podél Karlické ulice. Tato rušná
silnice dosud nemá žádný bezpečný prostor pro chodce, ačkoliv

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

jich zde každý den chodí hodně a ačkoliv se po takovém chodníku již léta volá. Asi před 20 roky byla dokonce započata stav-

A NA VÝLET

ba chodníku až do Karlíka, ale nebyla nikdy dokončena.

INFORMACE O HUDEBNÍCH

Výhodou stavby chodníku bylo, že Karlická ulice má dostatečnou šířku a že na východní straně ulice byl široký travnatý

A VÝTVARNÝCH KURZECH

pás, na kterém chodník nyní částečně již vznikl a na kterém se

DEJTE POZOR NA ZLODĚJE

bude dále postupně budovat.

NÁVŠTĚVA AMERICKÉHO

Minulý rok v létě proběhlo v naší obci sochařské symposium,

STAROSTY

v rámci kterého pět významných sochařů vytvořilo pro nás pět
skulptur, které se staly vlastnictvím naší obce. Logickým řešením jejich umístění se stal právě nový chodník na Karlické ulici.
Podle návrhu arch. Petra Starčeviče (podle jehož projektu se

lupráci s obcí Karlík usilujeme o to, aby stavba chodníku smě-

stavěla před dvěma roky přístavba nové školy) vzniklo zcela

rem na Karlík pokračovala dále a aby další sochy, které vznik-

nově řešené veřejné prostranství, které v sobě slučuje chodník,

nou při dalším ročníku sochařského symposia, který se bude

širokou pěší zónu a uměleckou galerii s novými sochami. Nazý-

konat příští rok, byly rovněž umístěny k tomuto chodníku.

vá se „Cesta mramoru“. Nově byl vydlážděn i prostor kolem

Závěrem chci uvést, jaké sochy můžete nyní vidět: první za

barokní Kalvárie, významné dobřichovické kulturní památky,

kalvárií je trojsoší našeho domácího sochaře Jaroslava Řehny

která je datována rokem 1760 a je chráněna státem. Skulptury,

s názvem „Na cestě“, dalším směrem ke Karlíku je dílo karlické-

které jsou nyní v Karlické ulici jsou samozřejmě moderní a nijak

ho Petra Váni „Příběh“, pak můžeme obdivovat skulpturu Jana

nenavazují na barokní Kalvárii. Ale vznikly na začátku 21. stole-

Kačera s názvem „Fragment“. Následuje vysoká socha nejstarší-

tí a současní umělci nemohou jen napodobovat staré umění, ale

ho a nejrenomovanějšího z pětice sochařů Jana Koblasy „Divák“

musí tvořit umění nové. Vždyť umělci doby baroka také netvoři-

a konečně poslední skulptura ve tvaru dvou křesel je dílem jedi-

li v gotickém slohu a je možné, že za to byli svými tehdejšími

né dámy, sochařky Jaromíry Němcové a má název „Ladan

současníky kritizováni.

a Lále“ jako upomínka iránských siamských dvojčat, které zemřely při operaci, která je měla oddělit, aby mohly žít novým

Chtěl bych vás pozvat na slavnostní otevření této nové pěší

plnohodnotným životem.

zóny, někdy nazývané „sochořadí“, které se bude konat v neděli, dne 19. září 2004 od 15.00 hod. přímo na místě samém. Ve spo-

콯

M. Pánek

Důležitá telefonní čísla
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

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 25771-2241, 25771-1590, 25771-2182
Obecní policie Dobřichovice 602-253665 nebo 602-253666
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NÁVŠTĚVA AMERICKÉHO
STAROSTY

cích Svážné, generála Pellé a Černolické. Neznámí zloději byli

Ve dnech 5. až 13. srpna 2004 navštívil naší obec starosta města

několik litinových poklopů z dešťové kanalizace před průmyslo-

Manhattan ve státě Kansas v USA, pan Ed Klimek. Přijel i se svo-

vou zónou. Chtěli bychom proto požádat všechny, kdo si všimli

jí rodinou, manželkou a dvěma syny na pozvání vedení naší

ve dnech 11. a 12. srpna (pravděpodobně v pozdních nočních

obce. Město Manhattan v Kansasu na americkém středozápadě

hodinách) jakýchkoli podezřelých osob, které by mohly mít

má přes 40.000 obyvatel a je sídlem státní university, na které

s uvedenou trestnou činností spojitost, aby podali informaci

studuje 23.000 studentů. V tomto městě má rovněž své sídlo

o podezřelých na obecní úřad, nebo nejlépe na služebnu policie

Fort Riley, což je vojenská posádka a velký výcvikový prostor,

v Řevnicích, která tyto krádeže vyšetřuje (tel.: 257 721 494).

kde je umístěno kolem 15.000 vojáků. Pan starosta Klimek při-

Pomohl by též popis nákladního či dodávkového automobilu,

vezl pozdravné dopisy od velitele této posádky, pana Dennise E.

kterým byly mříže pravděpodobně odvezeny.

na Brunšově i následující noc a ukradli v těchto ulicích ještě
několik dalších mříží. Kromě toho zmizelo v nedávné době

Hardyho, generála US Army, od presidenta Kansaské státní

PH

university, prof. Jon Wefalda, od velitele Police Departmentu
pana William M. Watsona. Velmi příjemné bylo číst dopis od sta-

CHRAŇTE SVÉ DOMY

rostky obce Wilson, která leží asi 130km od Manhattanu a kde
žije mnoho obyvatel s českými kořeny. Protože většina Ameri-

Předchozí článek mě inspiroval k další výzvě. Stále čteme

čanů je hrdá na své předky i na jejich vlast, pořádají obyvatelé

v novinách, jak u někoho zazvonili domnělí kominíci, vodáci,

Wilsonu každý rok několik „českých“ festivalů, při kterých se

hasiči nebo podomní obchodníci a jak důvěřiví, zejména starší

tancuje polka, jí se jitrnice, pije se pivo a pečou se a jí kolache

občané je pustili pod záminkou kontroly komínů, kontroly

– česky koláče.

vodoměru nebo nabídky levného zboží (paní, takovou příleži-

Pan Klimek i jeho rodina byli nadšeni Českou republikou,

tost už mít nebudete ...).

Dobřichovicemi i naším okolím. Během svého týdenního poby-

Výsledkem je odvedení pozornosti dotyčné osoby a její okra-

tu navštívili kromě naší obce i Karlštejn, Beroun, sklářskou huť

dení. Po několikáté vás na stránkách tohoto listu vyzýváme –

v Nižboru, zámek Lány, zámek Zbraslav, podívali se do lomů

buďte opatrní, nepouštějte cizí lidi do svých domů nebo bytů.

Amerika. Velkým zážitkem byla pro ně návštěva Prahy, kde byli

Vyžádejte si přes vrátka jejich průkaz nebo pověření ke kontro-

celkem třikrát. Jednou se sešli s několika českými studenty, kte-

le, pokud máte sebemenší pochybnost neváhejte a zatelefonuj-

ří buď studují, nebo skončili svá studia na Kansaské universitě.

te na obecní úřad nebo na obecní policii, abyste se přesvědčili,

Mezi USA a Českem existuje totiž živá výměna studentů, kteří

zda taková „kontrola“ skutečně existuje. Nebo prostě jen vstup

mají možnost poznat cizí země a seznámit se se životem v jiném

do domu odmítněte, až si skutečnost ověříte. Pokud u vás neho-

prostředí.

ří nebo nemáte dům pod vodou, nikdo u vás nemá co dělat.

Pan Klimek, který jak jméno napovídá má sám české kořeny

Časti tito pánové vystupují solidně, chtějí vám poradit, dát

(jeho dědeček se přistěhoval do USA), do sebe nasával českou

dobrou nabídku, levnější telefony, výhodné příbory, je to už po-

atmosféru, chutnala mu naše kuchyně, všude požadoval „hotov-

sledních pár kousků, velmi výhodné ... Neskočte nikomu na

ky“ s omáčkou a knedlíky, vše pilně zapíjel českým pivem. Měli

špek.

jsme pocit, že se tu cítí po několika dnech skutečně jako doma.

vk

Americký starosta se seznámil s prací našeho obecního úřadu, setkal se s našimi zastupiteli a naopak nás on informoval

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

o systému místní správy v USA.
Byl to náš první kontakt s americkou obcí, nepočítáme-li

Rada jednala o průběhu nově zahájené výstavby vodovodu

návštěvy amerických dětí z města Mazomanie v naší škole

v naší obci. Stavba byla zahájena v červnu letošního roku,

a naopak cesty našich dětí do USA. I přes velkou vzdálenost,

dokončení je plánováno na konec roku 2005. Jednalo se

která nás dělí, by další spolupráce mohla znamenat rozšíření

o rozdělení stavby na takové etapy aby co neméně znepříjem-

naších obzorů až za Atlantský oceán a měli bychom možnost se

nili život obyvatel.

seznámit jak žijí obyčejní Američané. O dalším vývoji této spo-

Rada projednala umístění středního dělícího a zvýšeného

lupráce vás budeme informovat.

ostrůvku v ulici Tyršova v prostoru před nádražím, který by

V. Kratochvíl

měl vzniknout při rekonstrukci této ulice. Tato investice již
nebude hrazena z prostředků kraje ale z obecního rozpočtu.

POMOZTE CHYTIT ZLODĚJE

Odhad ceny se pohybuje okolo 150 000,- Kč. Z hlediska bez-

Jak si jistě mnozí z vás všimli, ve středu 11. srpna zmizelo něko-

pečnosti se však bude jednat o nezbytný prvek, který by měl

lik ocelových mříží ze záchytných koryt na dešťovou vodu v uli-

zpomalit průjezd kolem nádraží.

2

NA DOLNÍM TOKU BEROUNKY

ZPRÁVY Z OKOLÍ

JE VODA KE KOUPÁNÍ VHODNÁ

KOUPÁNÍ NA AMERICE

Takový je výsledek aktuálního měření pracovníků laboratoře
Za koupání na proslulé Americe letos zaplatili už tři lidé svým

Povodí Vltavy. Kvalita vody v řece od Berouna do Prahy vyhovu-

životem. Nerespektovali zákaz vstupu a riskovali při sestupu

je všem předepsaným limitům. Teplota Berounky kolísá mezi 21

k vodě. I v poslední době tady záchranáři zasahovali několikrát.

a 23 stupni Celsia.

Vždy šlo o čas. V nepřehledném a těžkém terénu měli problém

Voda v řece na pohled sice odrazuje, ale podle čerstvých

zraněného vůbec najít. To už by se ale nemělo stát. Oblastní

měření neobsahuje žádné toxické látky a je ke koupání vhodná.

záchranná služba totiž v těchto dnech získala přesné orietační

Podle slov pracovníka plzeňské laboratoře nevábnou hnědoze-

plány. Provozovatel lomů poskytl i znalce terénu. Ten bude na

lenou barvu vody způsobují mikroskopické řasy. Ty lidskému

místě při příštím zásahu se záchranáři spolupracovat.

organismu neuškodí. Obávané sinice jsou ve vodě pouze v zanedbatelném množství. Voda vyhovuje i z bakteriologického hle-

OKRÁDÁNÍ DŮCHODCŮ

diska. Lidé by se neměli koupat pouze v blízkosti čističek, tedy

Zloději mají spadeno na důvěřivé starší občany. Policisté stojí

zejména těsně pod obcemi a městy.

pokaždé před stejným schématem: pachatelé důchodcům slibu-

ŘEVNICE

jí vyplacení několikatisícové výhry a místo ní je okradou. V pos-

V termínu mezi 6. – 12. září 2004 bude opět uzavřena hlavní sil-

lední době řeší policie několik nápadně podobných loupeží.

nice od řevnických závor k prodejně Nissanu, protože po stav-

Pachatelé se představí jako pracovníci firmy Orion a své oběti

bě kanalizace na jaře t.r. bude město provádět konečnou úpravu

tvrdí, že jí přišli vyplatit výhru. Důvěřivá osoba je pustí do bytu

vozovky. Již jsme psali o tom, že místo žulových kostek bude

a oni ji okradou. Naposledy jim sedla na lep starší žena. Její

položen asfalt, ale staré kostky si město ponechá pro vydláždě-

důvěřivost ji stála 82 tisíc korun.

ní jiné ulice. Silnice bude po tuto dobu uzavřena a objížďka pouze pro osobní automobily bude vedena po místních

TŘEBAŇ ODDLUŽENÁ

komunikacích jako tomu bylo letos na jaře. Opravovat se bude

Desítky obcí nedodržely podmínky dotací od státu. Mezi několi-

i úsek stejné silnice mezi závorami a letovským mostem, zde se

ka středočeskými obcemi byla i Hlásná Třebaň. Bezmála deset

zachováním průjezdu po jedné polovině vozovky.

milionů korun měla zaplatit za porušení pravidel při plynofikaci. Ministerstvo financí rozhodlo odpustit rekordní dluhy těm

ŘEVNICE MAJÍ NOVÉ STRÁŽNÍKY

obcím, které o to požádaly. Hlásná Třebaň nedokončila plynofi-

Tři noví strážníci městské policie začínají v těchto dnech dohlí-

kaci včas a se smluveným počtem plynoměrů. Za to měla zapla-

žet na dodržování veřejného pořádku. Řevnická městská policie

tit státu deset milionů korun. Roční obecní rozpočet je přitom

je tak v plném stavu. Podle starosty Miroslava Cvancigera by

téměř třikrát nižší. Starosta Vnislav Konvalinka požádal prost-

pro občany měla být garantem místní ochrany a bezpečnosti.

řednictvím berounského finančního úřadu ministerstvo financí

Od prvních dnů ve službě mají noví strážníci knihu výjezdů

o prominutí výměru. Ministr Sobotka pak Hlásné Třebani splát-

hustě popsanou. Zasahovali nejčastěji u mezisousedských spo-

ku odpustil. Obec díky tomu bude usilovat o další dotaci, tento-

rů nebo u špatného parkování v centru. Řeší nesnášenlivost,

krát na výstavbu vodovodu a kanalizace.

vzájemná napadání a bezohlednost občanů. Na nedisciplinované řidiče chystají botičky. Kromě toho sledují udržování čistoty

KRADOU V KEMPECH

ve zdejších Havlíčkových sadech, které procházejí obnovou. Od

NA BEROUNSKU

září budou každodenně dohlížet také na bezpečnost dětí při
jejich cestách do školy. Trojice řevnických městských strážníků

V posledních dnech policisté řešili hned několik případů odcize-

se střídá v nepřetržité 24ti hodinové službě na telefonu.

ní věcí ze stanu, vloupání do vozidel a krádeže na volném prost-

Martina Hrdličková

ranství. Poškození byli většinou cizinci.
Pachatelům krádeží v kempech na Plešivci a v Chrustenicích
věci za zhruba 40 tisíc korun. Zlodějina to byla jednoduchá

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
DOBŘICHOVICE INFORMUJE

a rychlá. Podle slov Hany Liczové, kapitánky z berounského

Máme za sebou první školní rok, během kterého jsme již byli

policejního ředitelství, bylo totiž jedno z vykradených aut

součástí sítě škol České republiky. Museli jsme se přizpůsobit

dokonce nezamčené. Počet podobných krádeží však nenarůstá,

jejich podmínkám a v některých činnostech probíhaly proti

víc podobných případů podle ní policisté zaznamenali ještě

minulým rokům viditelné změny. Školní rok 2003/2004 je tedy za

před začátkem turistické sezóny.

námi a hodnotíme jej jako úspěšný. Všechny školní akce (pře-

nahrála lidská lehkomyslnost. Z opuštěných stanů a aut odcizili
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hrávky, veřejné hodiny, výstava prací žáků výtvarného oboru

době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu, tj.

i zahradní slavnost) se vydařily. O kvalitě naší práce svědčí i to,

geologické oblasti jihozápadně od Prahy. Důl měl 84 podzem-

že dva žáci naší školy budou studovat hudbu na odborných ško-

ních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hla-

lách. Je to Dorotka Solničková, která byla přijata na víceleté

dinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála

gymnázium s hudebním zaměřením a Martin Chobot, který od

8 milionů tun rudy. Chudá ruda se vozila lanovkou do Loděnic

září nastupuje na Konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava

k nádraží, pak se převážela do Nučic, kde byla pražírna a kon-

Ježka. Oběma bych chtěla touto cestou pogratulovat k úspěchu

centrát pak putoval do hutí, zejména v té době do Kralodvo-

a popřát jim do dalšího studia hodně štěstí.

rských železáren. Podobný postup pražení a hrudkování

Prázdniny se přehouply přes polovinu a my začínáme připra-

chudých železných rud pamatujeme i v Mníšku pod Brdy, kde se

vovat další školní rok. Zápisy do jednotlivých oborů již proběh-

ruda těžila v masivu Brd pod Skalkou, která byla poddolována

ly v měsíci červnu. Hudební obor je zaplněn, zbývají jen některá

a málem vzala za své.

volná místa ve výtvarném oboru. Bližší informace ráda podám

Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb chrustenického

1. září.

dolu je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících

Začínáme tedy 1. září, kdy budou přítomni všichni učitelé

slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí pro-

a domluví si s dětmi rozvrh individuálních hodin. Rozvrh hro-

hlídky je i jízda důlním vlakem. Důl je v současnosti zpřístupněn

madné výuky bude vyvěšen na centrální nástěnce. Od čtvrtka 2.

nejen turistům, ale i potápěčům. Před vchodem do podzemí tam

září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

naleznete i expozici o lomech Amerika u Mořiny. Na jaře roku

Změny ale nastanou ve výběru a výši školného. Po zvážení

1996 se zde natáčely epizody televizního seriálu Zdivočelá země,

neustálého růstu cen energií a materiálu zvyšuje ZUŠ školné

film Bumerang, v roce 1997 televizní seriál Motel Anathema

takto:

a v březnu roku 2000 druhé pokračování Zdivočelé země.

Hudební přípravka 1 400,- Kč za pololetí, tj. 280 Kč měsíčně,

Historické podzemí chrustenického lomu je otevřeno v čer-

Hra na hudební nástroj 1 600,- Kč za pololetí, tj. 320 Kč
měsíčně,

venci, srpnu a září vždy o sobotách a nedělích. Pravidelné vstu-

Druhý nástroj bez HN 1 200,- Kč za pololetí, tj. 240 Kč

py jsou v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 hod. Mimořádné

měsíčně,

vstupy při více než 5-ti návštěvnících. Důl je přístupný pro děti

Výtvarná přípravka 1 400,- Kč za pololetí, tj. 280 Kč měsíčně,

od 6-ti let. Vstupné je mírné: dospělí 60 Kč, senioři 30 Kč, děti

Ostatní ročníky výtv. oboru 1 600,- Kč za pololetí, tj. 320 Kč

a studenti 20 Kč.
Z Dobřichovic se tam dostanete tam nejlépe autem. Pojedete

měsíčně.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo dosud dostat od paní

směrem na Mořinu, kolem Ameriky a Bubovického letiště sjede-

Koubkové školné za první pololetí uplynulého roku, zpřísníme

te do Loděnic a odtud se dáte starou plzeňskou silnicí ve směru

podmínky placení. Každý žák školy dostane od svého učitele

na Prahu. Po pár set metrech odbočíte vlevo směr Chrustenice

číslo účtu a svůj variabilní symbol. Nejlepší možnost je převod

a asi po 1km jste u cíle.

požadované částky z účtu na účet. Pokud nebude mít žák zapla-

vk

ceno do 15. října, bude ze školy vyloučen.
S radou obce jsme se také dohodli na sociální slevě. Nárok
slabších rodin se třemi a více dětmi. Žádosti se budou podávat

PODZIMNÍ ZÁJEZDY ZAHRÁDKÁŘŮ
A OBČANŮ DOBŘICHOVIC

písemnou formou do 15. září na začátku každého školního roku

Sobota, dne 25. září 2004 – zájezd do Železných hor. Ve

ředitelce školy a jako příloha pro posouzení potřebnosti bude

spolupráci s Lesnickou společností.

na ní budou mít děti matek samoživitelek, nebo děti ze sociálně

sloužit kopie rozhodnutí odboru sociálních věcí Městského úřa-

Odjezd z Dobřichovic v 6,40 hod. a od Smíchovského nádra-

du Černošice o výši poskytovaných rodinných přídavků. Pade-

ží v 7,00 hod., návrat kolem 20. hodiny.

sátiprocentní slevu na školném dostanou pouze ti,kterým byla

Mapa KČT č. 45 Železné hory a mapa KČT č. 46 Havlíčko-

přiznána nejvyšší možná částka přídavků.

brodsko, částečně chodecký program.

Na školní rok 2004/2005 se již těšíme.

Program:
B. Pelikánová

1. Údolím (kaňonem) Doubravy, Bílek – Dolní Mlýn, 6 km
základní trasa + 2 km s odbočkami na Čertův Stolek a Soko-

UDĚLEJTE SI VÝLET

lohrady )

Pro milovníky staré techniky a podzemních prostor a pro ty, co

2. Klokočov lípa, stáří 1000 let,

se rádi ve vedrech ochladí tady máme výlet do bývalého žele-

3. Horní Bradlo, prales Polom (přírodní rezervace od r. 1933)

znorudného dolu Chrustenice, kde se těžila chudá (ale naše

4. Seč – přehrada, zřícenina hradu Oheb

vlastní!) železná ruda v letech 1861 – 1965. Důl patřil ve své

5. Hedvičino údolí do Třemošnice,
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6. Podhradí – Žižkův dub, zřícenina Lichnice, řezbář motorovou

JAVORY NA FRANCOUZSKÉM
NÁMĚSTÍČKU

pilou,
7. Ronov, líska turecká, Chittussiho galerie,

Jazyková nápaditost byla v Dobřichovicích prokázána pojmeno-

8. Bílí jeleni jinak v nepřístupné Žlebské oboře.
Celkem ujdeme 13 nebo 15 km.

váním Hýčkaná ulička – pravděpodobně jediná v Česku. Prostor

Cena zájezdu – ekonomické jízdné 180,- Kč, pro zahrádkáře

před vilou generála Pellé, z něhož vychází ulice do šesti směrů,
je orientačně důležité, ale nemá své jméno. Pamětní kámen

a občany Dobřichovic cena dotována ZO zahrádkářů Kč 50,- .

uprostřed trávníku s deskou s textem „VILLIEU LOYES
MOLLON DOBŘICHOVICE ANNO 2000“ připomíná návštěvu

Sobota, dne 9. října 2004 – zájezd na Plzeňsko

z naší spřátelené obce a slavnostní vysazení tmavočerveného

Odjezd v 7,00 hod. od Sokolovny v Dobřichovicích, cena

javoru jako stromu přátelství. Později zde byly vysazeny další

zájezdu 50,- Kč, návrat kolem 19 hodiny.

dva javory. Takže od shora dolů nyní rostou:

Program:

Javor jasanolistý (Acer negundo), kultivar „Variegatum“ – má

1. obchvat Plzně – tolik medializovaná stavba,

lístečky s bílým okrajem

2. Plzeň – Botanická a zoologická zahrada,

Javor mléčný (Acer platanoides), kultivar „Crimson King“ –

3. Starý Plzenec – rotunda, románská stavba z 2. pol. 10. století,

se sytě červenopurpurovými listy, červenými šupinami pupenů

4. Kozel – prohlídka zámku,

a červenými řapíky květů

5. Radyně – výstup na dominantu kraje, zřícena hradu,

Javor mléčný (Acer platanoides), kultivar „Drumondii“ –

6. Žinkovy – zámecká zahrada s krásnými dřevinami, zámek

nápadně pestrobarevná forma, jejíž široký, krémově žlutý okraj

pouze exteriér,

listů dozrává v krémově bílé

7. Nepomuk – Zelená hora

Tuto skupinu by mohl vhodně doplnit Javor francouzský či
montpeliérský (Acer monspessulanum) – zřídkakdy u nás
pěstovaná parková dřevina s trojlaločnými listy a kulovitou

Přihlášky na oba zájezdy co nejdříve u paní Matějíčkové na

korunou.

OÚ Dobřichovice. Při obou zájezdech existuje i mokrá varianta.

Plocha je pracovníky obecního úřadu ošetřovaná a mladé

Trasy zájezdů plánoval Ing. Pavel Kyzlík, vede Mgr. Iva Kubá-

pestré javory stojí za zastavení. Tento prostor by si snad zaslou-

tová.

žil i jméno, můj návrh „Francouzské náměstíčko“ dávám

Srdečně zve a těší se Ing. Ladislav Kyzlík,

k posouzení našemu zastupitelstvu a snad by se líbil i přátelům

Český zahrádkářský svaz, ZO Dobřichovice Lety

z Villieu Loyes Mollon.
Ing. Pavel Kyzlík

NÁBOR DO DÍVČÍCH
A CHLAPECKÝCH ŽÁKOVSKÝCH
DRUŽSTEV KOŠÍKOVÉ

NETOPÝŘÍ PODNÁJEMNÍCI

TJ Sokol Dobřichovice, oddíl košíkové provádí každoroční

stavů: přibylo strak, labutí, hrdliček, naproti tomu výrazně

nábor do dívčích a chlapeckých žákovských družstev. Hledáme

poklesly počty koroptví (o 96%!), křepelek, vrabců. Někdy ale

chlapce i děvčata ročníků 1992 – 1996. Nábor se uskuteční

dochází i k překvapujícím zjištěním.

V přírodě někdy dochází k velmi rychlým změnám početních

Při večerním zalévání zahrádky na Vyhlídce v Dobřichovicích

v pondělí 13.září 2004 v hale Sokola v Dobřichovicích mezi 17,00

jsme si všimli „pískání“ netopýrů, které vycházelo z jednoho

a 18,00 hod.

místa. Když jsme šli po zvuku, zjistili jsme, že se ozývají a vyle-

Nabízíme Vašim dětem příslušnost v basketbalovém oddíle,

tují z pod střechy našich sousedů Vicherů. Druhý den jsme neto-

kde se dětem věnuje pět vyškolených trenérů. V nejmladší kate-

pýrů napočítali přes 100. Na radu ochránců přírody ze Správy

gorii se děti všestranně připravují na basketbalovou sportovní

chráněných krajinných oblastí ČR jsme na tuto letní kolonii

kariéru.

pozvali specialistu pana Jaroslava Veselého z CHKO Český

Od žákovských kategorií jsou naše družstva účastníky přebo-

Kras, který hned druhý den ochotně přijel i se svým kolegou

ru Středočeského kraje. Současně s tím pro děti organizujeme

Danielem Sedláčkem, vybaveným fotoaparátem a videokame-

další sportovně-společenské akce, jezdíme na turnaje, soustře-

rou. Savců s křidélky jsme během jejich vylétání mezi 21,10

dění, žijeme společným životem sportovních nadšenců. Jsme

a 21,30 hod. napočítali 450 kousků, což už slibovalo velkou

partnerem První basketbalové akademie Sparta Praha.

kolonii, a tak se za pár dní (21.7.) konal i odchyt potřebný

Oddíl bude letos slavit 10 let od vzniku, máme zastoupení ve

k přesnému určení druhu. Pánové odborníci si tentokrát přivez-

všech věkových kategoriích a působnost po celém Poberounčí.

li i něžnou posilu v podobě manželky pana Veselého Lenky.

Veškeré další informace na tel.: Hana Geisslerová 736 673 909

Všichni tři vylezli na střechu domu pana Vichera a do sítě nachy-
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tali sedm okřídlenců. Určili, že se jedná o druh netopýr hvízda-

24. září, pátek ve 20 hod. ve Fürstově sále / RECITÁL

vý (Pipistrellus pipistrellus), který není sice vzácný, ale

FENG – Jün – Song

v Českém krasu a blízkém okolí ještě odchycen nebyl.

Čínská nadžánrová zpěvačka v nekonvenčním projevu zpra-

Navíc velikost této letní kolonie je mimořádná, neboť přibliž-

covává autentické lidové písně Číny, Tibetu, Mongolska aj.

ně dalších 200 kojených mláďat ještě nelétá a jsou uvnitř stře-

Pravidelně spolupracuje s pražským divadlem Archa na nej-

chy, takže celkový počet se pohybuje okolo 800 jedinců. Na

různějších projektech alternativního umění.

zimu se tito netopýři přemisťují do dutin budov nebo skal, které nepromrzají. Vicherovi o těchto letních podnájemnících vědí

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH

už 10 let, kdy jich u nich začínalo 8 kusů. Kolonie se do těchto
rozměrů rozrostla až v posledních 3 letech. Je to zde znát i na

ŘEVNICE

výrazném úbytku nepříjemného hmyzu, který tito hladovci „spa-

Do 5. září můžete navštívit výstavu malíře Jiřího Brodiny,

sou“. Netopýři na léto většinou tvoří zvlášť samičí a zvlášť sam-

autora poetických fantaskních krajin, velkoformátových figur

čí kolonie, přičemž v samičích vznikají jakési „školky“ pro

a mnoha dalších překvapení. Výstava probíhá v řevnickém

potomky. Zde se ale existence oddělených kolonií nepotvrdila,

zámečku.

neboť ze sedmi odchycených dospělců bylo 5 samic a 2 samci.

Od 14. srpna do 14. září 2004, výstava akvarelů Marko

Netopýří samičky mívají pouze jedno mládě, které kojí, ale kojí

Čermáka s jednoduchým ale výstižným názvem „Berounka“.

vždy jen to své, cizí neadoptují. Délka těla netopýra hvízdavého

Výstava malíře, jehož život je spjat s přírodou, vodou a muzikou.

je jen asi 5 cm, hmotnost 3 – 8 g. Jak by řekl Čapek – bylo to

Jeho mapy horního a dolního Poberounčí budou součástí výsta-

takové malé šedé nic, do dlaně by se to vešlo. Netopýr hvízdavý

vy. Výstava probíhá v Salonu No. 1 paní Bartákové v Řevnicích.

patří mezi chráněné živočichy v rámci druhové ochrany Natura.

Od 18. září tamtéž můžete navštívit výstavu s názvem

Tento netopýří letní byt je ohrožen přístavbou domu a výs-

„ŘEČENO SUŠE, POHLEDY Z DUŠE... A NĚKDY

tavbou sedlové střechy, ale Vicherovi se rozhodli rozestavěnou

I NAOPAK“. Obrazy a obrázky, malované i na hedvábí, scénic-

přístavbu do září pozastavit, aby netopýři mohli úspěšně dokon-

ký kostým a malovaný oděv Lidky Knorové a několik fotografií

čit rozmnožování. V takovýchto případech možného ohrožení

Michala Knora.

hnízdění chráněného živočicha (může se jednat třeba o rorýse,

Poslední představení úspěšné hry řevnických ochotníků

vlaštovky či poštolky) se však stavitelé nemusejí obávat zákazu

Cyrano z Bergeracu se koná v řevnickém Lesním divadle v pá-

či jiné újmy, pouze požádají o výjimku na nejbližší CHKO (pro

tek, v sobotu a v neděli – 10., 11. a 12. září, vždy od 20:00.

nás Český Kras se sídlem v Karlštejně) či na Krajskýá úřad, kde

V sobotu, dne 28. srpna proběhne v Lesním divadle tra-

odborníci posoudí počet jedinců či velikost kolonie a navrhnou

diční „ŘEV“. Již 8. ročník hudebního festivalu v Řevnicích si

příslušná opatření, např. ponechání vletových otvorů.

získal své renomé mezi podobnými akcemi hned prvním roční-

Tak se těšíme, že tu po večerech budou netopýři pískat i dal-

kem. Program Řevu je tradičně založen na představení špičko-

ší roky.

vých kapel domácí rockové scény, v případě některých

Ing. Jana Maxová, s odbornou pomocí Jaroslava Veselého

účinkujících ovšem s výraznými žánrovými přesahy. Ačkoli

(CHKO Český Kras)

název festivalu vzbuzuje možná jiné asociace, skutečného řevu
se nikdo obávat nemusí, tento festival je především o dobré

DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ
V ZÁŘÍ

hudbě a příjemné pohodě. Na místě bude možno navštívit stylovou čajovnu s vodními dýmkami, překvapením bude možná
alternativní noční program, přespat bude možno v areálu nebo
v okolí ve vlastním stanu. Vystoupí: Švihadlo, Divokej Bill, MIG
21, Vypsaná Fixa,... Start ve 12.00 hodin v poledne.

4. září, sobota v 18 hod. v Karlickém kostele
AD VOCEM

ČERNOŠICE

HUDBA PRO KRÁLOVSKÝ ODPOČINEK KONCERT

Ve čtvrtek 9. září v 19:00 proběhne klavírní koncert Jana Polívky

Hudba z královských paláců a zahrad, unikátní dobové

v ZUŠ Černošice, Střední ulice 403. Na programu je mimo jiné

nástroje v dalším vystoupení tohoto znamenitého souboru.

poslední sonáta Franze Schuberta.

10. září, pátek ve 20 hod. ve Fürstově sále / KONCERT

MNÍŠEK POD BRDY

MUSICA FLOREA – Koncertní hudba J. I. F. Tůmy

Zámek v Mníšku pod Brdy zůstává pro širokou veřejnost bohu-

Renomovaný soubor interpretuje hudbu od baroka po klasi-

žel i nadále uzavřen. Nejbližší termín otevření některých expo-

cismus. Koncertuje v Čechách i po světě. Spolupracoval

zičních prostor je 11. září na dny Evropského kulturního

mimo jiné i se sólistkou Magdalenou Koženou.

dědictví. Hlavním důvodem, který vedl ke zrušení záměru zpří-

6

stupnit areál pro běžný provoz od 3. července 2004, byla nejas-

10. pátek – 17 a 19:30 hodin / ÚSVIT MRTVÝCH (USA)

ná budoucnost předzámčí a s ním související hlavní a jediné

11. sobota – 15 a 18:30 hodin / TROJA (USA)

přístupové cesty k zámku, která není veřejnou cestou

12.neděle – 17 a 19:30 hodin / 50X A STÁLE POPRVÉ (USA)

Ve dnech 3. a 4. září se v Mníšku bude konat divadelní festi-

17. pátek – 17 a 19:30 hodin / VAN HELSING (USA)

val divadla, filmu a hudby s názvem „ŠTRŮDL“. Bližší program

18. sobota – 17 a 19:30 hodin / POST COITUM (ČR)

v době uzávěrky ještě není k dispozici, zkuste www.mnisek.cz.

19. neděle – 17 a 19:30 hodin / UMUČENÍ KRISTA (USA)

SVINAŘE

24. pátek – 17 a 19:30 hodin / DEN POTÉ (USA)

Pokud jste nestihli představení řevnických (částečně i dobři-

25. sobota – 17 a 19:30 hodin / PÁNSKÁ JÍZDA (ČR)

chovických) ochotníků s musikálem Postřižiny podle Bohumila

26. neděle – 16:00 a 19:00 hodin / DOGVILLE (ŠVE/DÁN/FR)

Hrabala, máte ještě poslední příležitost v sobotu 4. září od 20
hodin nebo v neděli 5. září od 19 hodin na zámku v nedalekých

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

Svinařích.

12.neděle – 15:00 hodin / KÁŤA A ŠKUBÁNEK

ŠIROKOÚHLÉ KINO LITEŇ

19.neděle – 15:00 hodin / O ZLATÉ RYBCE

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

KINO MNÍŠEK POD BRDY
– začátky představení v 18 a ve 20 hodin.
Podrobnosti na www.mnisek.cz

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.

CLUB KINO ČERNOŠICE – ZÁŘÍ
4. 9. (so) / GAPA-koncert / Od 20.30 hod.
7. 9. (út) / STARSKY A HUTCH USA / akční komeie / 20.00 hod.
7. 9.-12. 9. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA od ZDEŇKA
SMETANY / Výstava / 12.9. od 15.00 hod.autogramiáda Zdeňka Smetany, filmy
10. 9. (pá) / M. IMRICH A SESLOŠT VÝTEČNÍKŮ - koncert /
20.30 hod.
14. 9. (út) / VERONICA GUERIN USA / thriller / 20.00 hod.
17. 9. (pá) / B. LUES / rockový koncer / 20.30 hod.
18. 9., 19. 9., 20. 9. VÝSTAVA SPOLKU VČELAŘŮ / 18.9. 14.0018.00 hodin, 19.9. a 20.9. 10.00-18.00 hodin
21. 9. (út) / OHNIVÝ OCEÁN USA / dobrodružný / 20.00 hod.
24.9. (pá) / TANEČNÍ PÁRTY 60.-80. LET / 20.00 hod.
25.9. (so) / DUM DOOBIE DOOBIE BAND v retro stylu / 20.30
hod
26. 9. (ne) / LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ USA / komedie / 16.00 hod.
30. 9. (čt) / 50x A STÁLE POPRVÉ USA / komedie /16.00 hod.

Prodám domácí vodárnu, čerpadlo EBARA
3 x 400V, záruka do 3/2005, málo používaná.
Telefon 607 553 586

Muž a žena hledají v Dobřichovicích
a okolí podnájem – místnost s příslušenstvím.

Tel.: 603 204 673

NFO AISA, s.r.o., významná společnost
provádějící průzkum trhu,
přijme TAZATELE z Prahy západ pro dotazování v terénu
s papírovými dotazníky nebo s přenosným počítačem.
Práce dle vašich časových možností, zajímavé finanční
ohodnocení. Vhodné i pro ženy na MD.
Kontakt: Kamila Syrůčková, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10,
tel. 272177319, 272177325, 606778002

Černošce 252 28 , Fügnerova 263
Rezervace míst pouze na tel. 251 640 397 od 17.00 hod.

KINO RADOTÍN

DDÚ Dobřichovice přijme kuchařku
a pomocnou kuchařku

3. pátek – 17 a 1930 hodin / SILNÝ KAFE (ČR/ISL)

do školní kuchyně.
Nástup leden 2005.
Informace u paní Konečné na telefonu 257 713 062.

4. sobota – 16 00 a 19 00 hodin
5. neděle – 16 00 a 19 00 hodin
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABADU (USA)
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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

Rodina s 20 měsíčním klukem hledají
paní převážně na hlídání, popř. výpomoc v domácnosti,
cca 60 hodin měsíčně. Bydlíme v Dobřichovicích.
Tel.: 604 842 266 nebo 603 400 360

Společnost Finanční Poradenský servis, s.r.o.
přijme pracovníky pro práci z domu.

KH thermo s.r.o.

Jedná se o schvalování úvěrových žádostí
až do výše 500.000,- Kč prostřednictvím internetového
on-line systému pro 3 největší banky v ČR v rámci projektu
Banka v obci – blíže k lidem.
V případě zájmu kontaktujte telefonní linku 777 722 731.

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

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

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

Hledám prostory v centru Dobřichovic
pro účel zubní ordinace,
pronájem max. 45 m2 od podzimu 2004.
Email.: berg.b.robert@telia.com
nebo tel.: 257 720 931.

pro děti 3-7 let v Černošicích

 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

9

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

ODS děkuje svým voličům,
že ve volbách do Evropského parlamentu
dali své hlasy kandidátům ODS.
Zároveň vás všechny zveme k listopadovým volbám
do zastupitelstva Středočeského kraje a ucházíme se
o vaší přízeň. Rádi bychom dosáhli zastoupení naší obce,
což je podmíněno vaší účastí ve volbách a tím,
že odevzdáte svůj hlas naším kandidátům.
Místní sdružení ODS Dobřichovice.
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