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SLOVO STAROSTY
: Ještì k dìtským høištím
Dvě ze tří dětských hřišť se již začala používat. Je to trochu předčasné, neboť ještě chybí
dokončení sadových úprav a celé okolí je nyní plné bahna. Bohužel konečná úprava okolí
hřišť včetně trávníku a doplňkové zeleně bude
provedena až na jaře, kdy bude nutné hřiště
na určitou dobu uzavřít. Hřiště jsou tedy nyní
otevřena pro použití veřejnosti, ale je nutné
počítat s tím, že pokud bude deštivo, budou
děti po návštěvě hřiště vypadat spíše jako
koule bahna.
Hřiště u ZUŠ kde si děti hrají pouze v doprovodu maminek je z hlediska kázně při používání zcela bez problémů. To již ale nejde říci
o hřišti u školy. Rád bych proto apeloval na
všechny, kdo toto hřiště používají, aby byli

jednak opatrní při používání hracích prvků (již
jsme zaznamenali nějaké drobné úrazy) a dále ohleduplní k menším dětem. Je také potřeba respektovat fakt, že hřiště je určeno dětem
kolem 12 let a ne dospělým.
Slavnostní otevření hřišť a poděkování všem,
kdo se na jejich realizaci či financování podíleli plánujeme až na jaro, kdy budou obě hřiště
úplně dokončena.
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: Pozvánka na adventní trhy
na zámku a na mostový ples
Zveme Vás na adventní trhy v Dobřichovicích,
které se budou konat dne 1. prosince 2007 na
zámku v Dobřichovicích. Čekají nás zde stánky a adventním a vánočním zbožím, betlém se
živými zvířaty a divadlo pro děti. V 17.00 hod

Vás zveme na tradiční ohňostroj na mostě
a večer pak na 11. mostový ples s tanečním
orchestrem Green Swing Big Band a kapelou
ABBA World revival. Lístky je možné koupit na
městském úřadě.
Michael Pánek

Malí čtenáři při slavnostní otevření nových prostor dobřichovické městské knihovny
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Otevøení nových prostor
mìstské knihovny
Ve čtvrtek 15. listopadu proběhlo slavnostní
otevření nových prostor dobřichovické městské knihovny. Tyto prostory byly zrekonstruovány v domku, který sousedí s budovou stávající knihovny a do roku 2006 zde byl malý
byt. Ten byl v letošním roce přestavěn pro účely knihovny, přičemž došlo ke vzájemnému
propojení zrekonstruovaných místností s knihovnou stávající. Mimo nových místností v přízemí má nyní knihovna k dispozici též prostory v podkroví obou propojených domků, kde
je do budoucna počítáno s depozitářem pro
další knížky. Slavnostního otevření se zúčastnilo kromě zástupců města mnoho čtenářů,
především pak dětí, na které čekalo překvapení v podobě velice pěkně zařízeného dětského
koutku, který zde vznikl díky finančnímu příspěvku manželů Eichlerových, Kotulových,
Hildprandtových a dalších dvou rodin, kteří
darovali celkem 16 tis. korun.
Na vybavení nově otevřených prostor nábytkem a dvěma novými počítači přispěl částkou
85 tis. Kč Středočeský kraj. Všem, kteří přispěli
k tomu, že knihovna může nyní fungovat
v pěkně zařízených nových prostorách velice
děkujeme. Dík patří samozřejmě i oběma našim knihovnicím, paní Řehnové a paní Krecbachové, které nové prostory vkusně zařídily
a pro návštěvníky přichystaly výborné občerstvení. Nezbývá tedy, než popřát knihovně
hodně nových čtenářů!
P. Hampl

: Pozor na povinnou výmìnu
obèanských prùkazù
Městský úřad Černošice nás požádal o sdělení
v této záležitosti. Nařízením vlády č. 612/2004
Sb. ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny
lhůty pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb. takto:
Státní občané České republiky jsou povinni
provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů
OP vydané do 31. prosince 1998 je nutné vyměnit za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007.
Žádost o vydání nového občanského průkazu
občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2007.
OP vydané do 31. prosince 2003 je nutné vyměnit za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008.
Žádost o vydání nového občanského průkazu
občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2008.

Paní Podloucká s knihovnicemi paní Řehnovou a paní Krecbachovou v prostorách knihovny
Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský
průkaz vydaný na dobu neomezenou.
Se žádostí o výměnu OP se můžete obrátit na
matriku našeho dobřichovického městského
úřadu nebo přímo na MěÚ Černošice, pracoviště Praha 2, Podskalská 19.

: Kácení stromù
Nastává podzim a zima, tedy sezóna, kdy je
možné kácet stromy rostoucí mimo les. Podmínky povolování kácení stromů volně rostoucích dřevin (tedy mimo les) stanovuje zákon
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v § 8 odst. 2 a prováděcí vyhláška MŽP
č. 395/1992 Sb.
Kdy, jak, co?
Kdy není potřeba povolení ani dodatečného oznámení?
Když obvod stromu ve výšce 1,3 m nad zemí
je menší než 80 cm a strom je ve vlastnictví fyzické osoby. Organizace žádá vždy, tedy
i v případě stromu pod 80 cm obvodu.
Kdy se kácí ihned a dodatečně oznamuje?
Jde-li zřejmě o bezprostřední ohrožení života
a zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. strom polovyvrácený vichřicí, strom
nahnutý nad dráty, nad stavbu a pod.). Oznámení o provedeném kácení je nutno oznámit
do 15 dnů na městský úřad.
Kdy se nežádá, ale jen oznamuje?
Jedná-li se o strom evidentně suchý, značně
nemocný, zásah je výchovný (to je např. když
z husté skupiny čtyř jehličnanů jeden chceme
odstranit). Patnáctý den po doručení tohoto
oznámení obci je možno kácet. V této lhůtě je
dána obci možnost stav posoudit.
Kdy a jak se žádá?

Žádat lze kdykoliv v průběhu roku, kácí se
v době vegetačního klidu (1. 11. – 31. 3.). Žádá vlastník nebo uživatel se souhlasem vlastníka. Žádá se jen o stromy na vlastním pozemku. Pokud vám vadí sousedův strom,
musíte to řešit se sousedem. V žádosti musí
být uveden pozemek (spíše než katastrální
číslo – ulice a č. domu), přílohou žádosti má
být nákres – situace, aby bylo jasné o který
strom na pozemku se jedná. Uveďte druh dřevina, jejich počet, obvod v cm ve výšce 130cm
nad zemí, důvod kácení. Časté důvody, které
nelze uznat: padají klíšťata (ty ovšem na stromech nežijí), padá listí do okapů, padá moc
listí a musíme hrabat zahradu. Naopak oprávněné důvody jsou např. kmen stromu je 1 m
od stěny domu, roste pod elektrovodem, špatný a zhoršující se zdravotní stav apod. Sporné
případy se řeší posouzením více osobami
oprávněnými k povolování.
Náhradní výsadba
Za pokácený strom se zpravidla vyžaduje náhradní výsadba, pokud možno na témže pozemku, případně i na pozemku náhradním,
např. na pozemku města.
Vážíme si toho, že naše město je bohaté zelení, občas je ale kácení nezbytné a samozřejmě výsadba také. Ne pro naše spoluobčany
pohodlné si napsat žádost, ale pro ty, kteří se
rozhodují, zda strom ponechat či ne, a dále
pro starší občany nezvyklé administrativě, nabízíme pomoc, tj. šetření na místě, vyplnění
žádosti přímo na místě, včetně návrhu nové
výsadby. Oznamte prosím tajemníkovi
Ing. Hamplovi, že žádáte o posouzení či pomoc. Prohlídky a posouzení proběhnou v termínech 22.12.2007, 5.1.2008, 12.1.2008, tedy
vždy v sobotu dopoledne a to samozřejmě
bezplatně.
Ing. Pavel Kyzlík, Ing. Jana Maxová
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ZAJÍMAVOSTI
: Je kvalita ovzduší
v Dobøichovicích lepší nebo
horší?
V minulém čísle jsme zveřejnili článek o kvalitě ovzduší v našem městě. Jeho autor pan
Nepraš zajistil vlastním nákladem jednodenní
měření kvality ovzduší. Na základě výsledků
měření přesto že je nelze s ničím srovnat se
domnívá, že kvalita našeho ovzduší se nezlepšuje, ale zřejmě se i zhoršuje, především
v zimním období.
Redakce se domnívala, že tento článek vyvolá velkou odezvu čtenářů, ale opak je pravdou, k článku jsme nedostali ani jednu reakci.
Protože v minulosti řešil náš městský úřad několik stížností občanů na to, že jejich sousedé
nebo lidé z jejich blízkého okolí topí uhlím
a z jejich komínů vystupuje černý a štiplavý
kouř, docela nás to překvapilo.
Především bych chtěl trochu polemizovat
s názorem pana Nepraše, že kvalita ovzduší
v Dobřichovicích se nezlepšila, ale naopak se
zhoršuje. Tento názor závisí na době srovnání.
Je zřejmé, že v období, kdy se začne topit, jde
kvalita ovzduší dolů, což platí dnes stejně jako tomu bylo před 50, 100 nebo i více roky. Ale
není to ještě ani 10 let, kdy velká většina našich domů používala k vytápění málo kvalitní
hnědé uhlí, v lepším případě koks. Jen málo
lidí používalo přímotopné elektrické kotle a na
prstech rukou bychom spočítali ty, kteří topili
olejem. V roce 1999 začala plynofikace Dobřichovic a byla ukončena o pět let později. Nyní
má tedy každý možnost vytápět svůj dům
zemním plynem, tedy bez prachu a štiplavého
kouře. Na plyn přešlo mnoho domácností,
zcela jistě plynem nebo elektřinou topí všechny novostavby rodinných nebo bytových domů
a dotazem v uhelných skladech bychom zcela určitě zjistili, že množství prodaného uhlí
pro Dobřichovicích významně kleslo. To vše
znamená, že se kvalita ovzduší v Dobřichovicích musela zlepšit. Tyto údaje chce redakce
ověřit dotazem na Středočeské plynárenské
a u prodejců uhlí.
Na druhé straně stále u nás existují lidé, kteří
topí uhlím tak jako v minulosti. Stále asi existují i lidé, kteří ve svém starém kotli na tuhá paliva občas spálí i nějakou tu PET láhev, igelitový pytlík nebo jiný odpad. Co z toho a jakým
způsobem může město ovlivnit? Především je
zákonem o odpadech dáno, že spalování odpadu (jakéhokoliv odpadu) v domácích kotlích
je zakázáno. Naopak v domácích kotlích je povoleno spalovat pouze takové palivo, které si
můžete koupit od prodejců paliv a tím rozhodně nejsou stará okna s mnoha vrstvy různých
emailů, plasty, vyjetý olej, staré boty, hadry
a další věci, kterých se chci zbavit. Domácí kotel není na spalování těchto věcí zařízen, pře-

devším proto, že teplota spalování je nízká,
spalování je nedokonalé a při hoření vzniká
mnoho zdraví nebezpečných nebo dokonce
i toxických zplodin. A tyto zplodiny vážení spalovači padají především na vaší střechu, vaší
zahradu, kde pěstujete zaručeně „zdravou„
domácí zeleninu a rostou vám tam domácí
a „zdravá„ jablíčka. A tu zeleninu a jablíčka pak
jíte především vy, vaše děti a vnuci.
Dalším problémem je spalování uhlí. Na rozdíl
od spalování odpadu není používání uhlí nijak
zakázáno. Město se snaží občany motivovat
k tomu, aby přešli na taková paliva, která neznečišťují tolik ovzduší. Pokud se vrátíme k nedávné plynofikaci, Dobřichovice ze svého
vlastního rozpočtu hradily 40% veškerých nákladů na výstavbu plynovodů, z vlastního rozpočtu jsme přispěli městu Řevnice a obci Lety
na pořízení většího průměru plynovodního potrubí. I majitelé domů, včetně majitelů bytů
v SBD přispěli na tuto plynofikaci. Město tedy
vytvořilo podmínky, aby každý mohl topit plynem, ale nemůže to nikomu přikázat nebo nařídit. Je ale mnoho lidí, kteří by chtěli, aby město takovou pravomoc mělo.
Nedovedu si ale představit, jak by se to realizovalo. Především by musel existovat zákon,
kde by pravomoci obcí v oboru vytápění byly
přesně definovány. Na našem úřadu bychom
museli asi zřídit nový odbor ochrany ovzduší,
což by znamenalo kancelář, mobily, asi i auto,
aby mohli rychle zasahovat. Procházeli by jako policie městem, dívali by se nahoru co vychází z komína a pokud by se jim to nelíbilo,
zazvonili by u vás doma. Vy byste je museli
pustit do domu, ukázat jim kamna, krb, kotel,
místnost, kde skladujete palivo, oni by jistě
museli mít pravomoc si odebrat vzorky paliva
a poslat je někam na expertízu. K tomu by asi
existovala i tzv. „oznamovací povinnost„, tj. povinnost oznámit odboru ochrany ovzduší, že
z komína vašeho souseda vychází černý smradlavý kouř. Dovedete si představit a domyslet, jak by to celé fungovalo? Podle mne tudy
cesta nevede.
Cesta ke zlepšení ovzduší je trpělivé vysvětlování, že spalování odpadu je zločin, který ale
v první řadě dopadá, jak jsem již uvedl, na samotné producenty, tedy na spalovače. V tomto listu bylo již mnoho publikováno a je zřejmé,
že to nestačilo. Jsou mezi námi jistě odborníci
na problematiku vytápění domů a žádáme je
tedy, aby nám pomohli vysvětlit lidem, proč by
měli topit plynem, elektřinou, proč a jak by
mohli využívat tepelná čerpadla nebo sluneční kolektory a snad jim dokonce i podat obecný ekonomický rozbor, tj.kolik nás to bude stát
a kdy se nám investované peníze vrátí. Rádi
jim potřebný prostor poskytneme.
Nakonec ale ještě jednu poznámku. Prach
a exhalace produkují nejen naše domácí kot-

le, ale i naši domácí plechoví mazlíčci. Zkuste
se někdy zamyslet nad tím, zda byste pro noviny nemohli jít pěšky, zda byste do práce nemohli jet vlakem, nebo zda byste na nádraží
nemohli jet na kole. To by zcela jistě zlepšilo
kvalitu ovzduší nejen v našich Dobřichovicích,
ale i na trase, kterou často jezdíte.
V. Kratochvíl

: Nové knihy v mìstské
knihovnì kvìten a záøí 2007
Voit, Petr . . . . . . . . . . . . Encyklopedie knihy
Vondruška, Vlastimil . . . Život ve středověku
Breton, Roland . . . . . . . . Atlas jazyků světa
Coelho, Paulo . . . . . . Čarodějka z Portobella
Pargeter, Edith . . . . . . . . . . . Nebeský strom
García Márquez, Gabriel . . . . . Dobrodružství
Miguela Littína v Chile
Nosková, Věra . . . . . . . . . . . . . . . Obsazeno
Voskovec, Jiří . . . . . . . . . . Korespondence I
Edney, Andrew . . . Velká kniha péče o kočku
Šestáková, Petra . Obrazová příručka o líčení
Hejkalová, Markéta . . . . . . . Fin Mika Waltari
Kuras, Benjamin . . Evropa snů a skutečností
Bjornstad, Ketil Liv Ullmannová – Cesty života
Cílek, Václav . . . . . . Tsunami je stále s námi
Kroupa, Janek . . . . . . . . Zločin jako profese
Charpentier, Louis . . . . . Mysterium templářů
Pamuk, Orhan Istanbul. Vzpomínky na město
Spurný, Matěj . . . . . . . . . . . Sudetské osudy
Vykoupil, Libor . . Jiří Stříbrný: portrét politika
Brenner-Wonschick, Hannelore . . . . Děvčata
z pokoje 28
Maíová, Muchtár . . . . . . . . . . . . . Zneuctěná
Murakami, Haruki . . . . . . . Kafka na pobřeží
Murasaki, Shikibu . . Příběh prince Gendžiho
Murasaki, Shikibu . . Příběh prince Gendžiho
Murasaki, Shikibu . . Příběh prince Gendžiho
London, Jack . . . . . . . . . . . . Démon alkohol
Pokorná, Jaroslava . . . . Maminka není doma
Holan, Vladimír . . . . . . . . Bagately. Spisy 10
Oates, Joyce Carol . . . . . . . Z těch zelených
očí jde strach
Ruiz, Miguel . . . . . . . . . . . . . . . Čtyři dohody
Parrado, Nando . . . . . . . . . Zázrak v Andách
Chmelík, Jan . . . . . . . Mravnost, pornografie
a mravnostní krimi
Viewegh, Michal . . . . . Andělé všedního dne
Kluun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time Out
Vrba, Rudolf . . . . . . . . Utekl jsem z Osvětimi
Nešpor, Karel . . . Vaše děti a návykové látky
Franz, Marie-Louise von . . . . . Psychologický
výklad pohádek
Rotgers, Frederick Léčba drogových závislostí
Navrátilová, Martina . . . . Stoprocentně svěží
Wiebeus, Hans-Otto . . . . . Sekty a lovci duší
Sedlák, Kamil . . . . . . . . Nebezpečné infekce
zvířat a člověka
Velemínský, Miloš . . . . Naše dítě špatně spí
Morris, Desmond . . . . . . . . . . . . Nahá žena
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Karas, Pavel . . . . . . Skoro jasno – průvodce
předpovědí počasí
Janáč, Marek . . . . Divnopis – proč se to tak
jmenuje?
Conway, Helen L. . . . . . . . . . . Domácí násilí
Solnický, Pavel . . . . . Vodní mlýny na Moravě
a ve Slezsku
Hybner, Boris . . . . . . Clownovo pozdní blues
Evans, Nicholas . . . . . . . . . . Zaříkávač koní
Atkinson, Kate . . . . . . . . . . V zákulisí muzea
Naušová, Evita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jizvy
Vyskočil, Ivan . . Vždyť přece létat je snadné
Lansing, Alfred . . . . . . . . . . . . . . Endurance
Mach Johnston, Vladimíra . . Deník kanadské
manželky 2
Neff, Ondřej . . . . . . . . . . . . . Tušení podrazu
Holubová, Eva . . . . . . . . . . Pravdu, prosím!
Reinerová, Lenka . . . . Čekárny mého života
Dousková, Irena . . . . . . . . . . . Hrdý Budžes
Nesvadbová, Barbara . . . . . . . . . . . . Bestiář
Bílek, Jiří . . . . . . . . Československá armáda
v prvním poválečném...
Procházka, Ivan . . . . . . . . . . . . . Dunkerque
Dunker, Kristina . . . . . . . . Ploužáky neberu!
Janda, Miroslav . Desatero božích přikázání.
Příběhy bývalých valdických vězňů
Janda, Miroslav . . . . . Začalo to volejbalem,
skončilo kriminálem
Gebhart, Jan Velké dějiny zemí Koruny české
Rapp, Francis . . . . . . . . . . Svatá říše římská
národa německého
Pacner, Karel . . . . . . Kolumbové vesmíru 2.
Souboj o stanice
Loevenbruck, Henri . Syn lovce vlků. Gallica,
kniha první
Klaus, Václav . . Modrá, nikoli zelená planeta
Komárek, Stanislav . . . . . . . . . . Hlavou dolů
Forman, Miloš . . . Co já vím? aneb Co dělat,
když je to pravda
Amis, Martin . . . . . . . . . . . . Londýnská pole
Kundera, Milan . . . Nesnesitelná lehkost bytí
Czernin, Monika . . . . . Žila jsem příliš krátce
Janoušková, Svatava . . . . . . Znamení ďábla
Koukolík, František Proč se Dostojevskij mýlil?
Topol, Jáchym Supermarket sovětských hrdinů
Luca, Eugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pogrom
Roden, Rudolf . . . . . . Životy ve vypůjčeném
čase
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Novinky pro děti a mládež:
Mandel, Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koledy
Schiller, Pam Hry pro rozvoj dětského mozku
Friedrich, Joachim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . Čtyři a půl kamaráda a bdělí trpaslíci
. . . . Čtyři a půl kamaráda a vánoční spiknutí
Paterson, Katherine Most do země Terabithia

: Vzpomínka na ètyøi poslední
zájezdy
Dne 18.srpna za letního počasí se konala letošní nejdelší pouť a to do Olomouce na Floru.
Z květin, stromečků a tisíce dalších exponátů
zrak přecházel. Individuální procházka městskou památkovou rezervací směřovala k Dómu svatého Václava, Přemyslovskému paláci,
slavnému sloupu Nejsv.Trojice, chrámu svatého Mořice a k radnici s orlojem. Uklidnění přinesla prohlídka nejrozsáhlejšího moravského
kláštera – kláštera Hradisko, který je přístupný
jen výjimečně; slouží jako vojenská nemocnice.
Přezdívá se mu moravský Escorial.
O měsíc později 15.září za krásného teplého
slunečného dne se 25 našich spoluobčanů
účastnilo odborného zájezdu České lesnické
společnosti do přírody vojenského prostoru
Doupov. Prohlédli jsme si rozsáhlá cvičiště
a střelnice (kde je svým způsobem a pod hlavněmi příroda chráněna), lesy s jejich složitou
obnovou a ochranou před zvěří, napili se
v Žebletíně z vydatných přírodních pramenů
pravé minerálky. Viděli jsme skladování tankových překážek rozsocháčů (český vynález
z roku 1937 hromadně používaný pod názvem
„český ježek„ ve 2. světové válce). Vše za doprovodu Ing. Illichmanna z Vojenských lesů.
Přírodní památkou Valeč jsme lesnatým údolím sešli až k zámku Valeč, kde jsme obdivovali
udržovaný zámecký park s podivuhodnými
dřevinami, m.j. největší exemplář borovice černé v ČR s obvodem přes 400 cm. V programu
zpáteční cesty byl výstup na Kapucín, což je
žulové skalisko nad karlovarskou silnicí.
O týden později 22.září znovu za babílétového počasí bylo na programu Jihlavsko. Individuálně jsme prošli historickým centrem, což je
městská památková rezervace. Z asi 10 hlav-

ních památek nejvíce zaujal kostel svatého
Jakuba, u něho pak památný červenolistý buk
s obvodem 6 m, ten byl před třemi lety vyhlášen stromem roku ČR. Jihlavě jsme věnovali
asi 3 hodiny. Zřícenina gotického dvojhranu
(což je ojedinělé) Rokštejn, který pobořil Matyáš Korvín, je velmi malebná. Mohutný, ale
značně zchátralý zámek v Brtnici jsme jen
obešli, ale v městské památkové zóně stálo
za shlédnutí několik barokních domů a také
dva barokní (kapesní) mosty se sochami.
Poslední šestý zájezd (počítáme-li i zájezdy
s ČLS) se uskutečnil 13. října na Rokycansko.
Překvapila nová, velmi nápaditá expozice na
zámku Zbiroh. V Komárově je muzeum užitkové a umělecké litiny – potěšily nás zouváky na
boty ve tvaru brouka roháče, jemné šperky,
formy na bábovky, mřížování kamen. Vany se
v létech první republiky odtud vyvážely asi do
60 států. Odpoledne již za pěkného počasí
jsme použili dalekých výhledů z Bílé skály
(křemencové) a postranního hřebene Radče
(721 m n.m.) Muzeum demarkační čáry a historické vojenské techniky v Rokycanech zaujalo především zaníceným výkladem průvodců, kteří se nad trofejní technikou rozplývali.
Teď mají několik pancéřových vozidel v severní Africe, kde se točí film o Tobruku.
Oceňujeme zastupitelstvo obce a výbor zahrádkářů, že přispěli na tyto vlastivědné a bohulibé účely. Příště bude informace o zájezdech prvního pololetí 2008.
Ing. Pavel Kyzlík

: Ètenáøi se ptají
Když občas jedu ulicí 5. května kolem rozestavěného polyfunkčního domu V zahradách,
kde je několik měsíců téměř vždy neprůjezdný
jeden jízdní pruh a naprosto nefunkční přilehlý chodník, mám dotaz:
1. je v Dobřichovicích platná vyhláška toto
upravující a jaká je pak sazba za zábor veřejného prostranství?
2. platí stavební firma stavící výše zmíněný
dům nájem za zábor veřejného prostranství
a kolik?
Zeptala se ing. Miroslava Neubertová

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Novinky dobøichovického
volejbalu
Naši prvoligoví muži po sedmi vyhraných zápasech v řadě (cenné je zejména domácí vítězství
3:1 nad Starým Městem) poprvé na svého soupeře nestačili. S družstvem Benátek, které ještě
loni bylo účastníkem extraligy, prohráli na jeho
hřišti sice ve třech setech, ale jejich průběh
o tom, že vítězství domácích bylo hladké, nesvědčí – všechny skončily poměrně těsně 25:22.

K 19. listopadu jsou v čele průběžné tabulky
družstva Benátek a Dobřichovi (devět vítězství, jedna porážka) následováni družstvy Starého Města a Havířova (obě mají osm výher
a dvě prohry) a družstvem EGE České Budějovice (sedm výher, tři porážky).
Naše druholigové ženy po dvojnásobné domácí výhře nad družstvem Kladna (3:0, 3:0)
jsou zatím na pátém místě se šestnácti body
(šest výher, čtyři porážky). Na prvních třech
místech jsou družstva Chodov, Nusle B

a Slavia Hradec Králové s osmnácti body
(všechna mají osm výher a dvě porážky), na
čtvrtém místě je Slavia PF České Budějovice
se sedmnácti body (sedm vítězství, tři porážky).
„Tabulkově„ je na tom nejlépe B družstvo našich mužů, které s osmi výhrami a se dvěma
porážkami figuruje na prvním místě krajského
přeboru 1. třídy. Na místě druhém a třetím mají o bod méně VK Tachlovice a Sokol Slaný (se
sedmi výhrami a třemi porážkami).
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Do Vánoc ve velkém sále sokolovny budou
sehrána ještě tato utkání:
17. 11. muži B se Zručí nad Sázavou,
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23. 11. muži A s Českými Budějovicemi,
12. ženy A s Pardubicemi,
7. 12. muži A s Plzní,

8. 12. muži A s Chomutovem,
15. 12. ženy A s Chodovem.
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Program kulturních akcí na
prosinec
1. prosince v sobotu od 10 hod. na zámku
ADVENTNÍ TRHY
v rámci trhů od 14h divadlo Žlutý kopec uvede
pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, dále
uvidíte KEJKLÍŘE, ŽIVÝ BETLÉM a další překvapení.
1. prosince v sobotu od 20 hod. v hale BIOS
DOBŘICHOVICKÝ MOSTOVÝ PLES
vystoupí orchestr Green Swing Big Band
a skupina Abba World Revival
2. prosince v neděli na zámku, velký sál 17h
ADVENTNÍ ZPĚVY- LUDUS MUSICUS, ADVENTNÍ BETLÉM připravil Fr. Běhounek
Vstupné 80,-, zlevněné 40,- Kč
8. prosince v sobotu od 15h v diagnostickém
ústavu na Pražské ul.
Divadlo Kapsa uvádí pohádku PUTOVÁNÍ ZA
VÁNOČNÍ HVĚZDOU
13. prosince ve čtvrtek od 19hod ve Fűrstově
sále. Cestovatelská beseda s promítáním
o PERU

16. prosince v neděli od 14h na zámku
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
14h koncert pěveckého sboru Rosa Coelli
ve velkém sále zámku. Koncert připravuje
dětský domov Lety jako poděkování za vaše vánoční dárky, které se v tento den předají
prodej ručně vyráběných vánočních dárečků dětmi ze ZŠ, ZUŠ, Náruče, Skautů, Dětského domova
pečení vánoček, výroba vánočních ozdob
projížďka na konících
ukázka kovářského řemesla
15:30 hudební vystoupení dětí ze ZUŠ ve
velkém sále zámku
22. prosince v sobotu v kostele sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích od 17h
VÁNOCE SE ZPĚVEM – Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr, varhany Jaroslav Šaroun
a P. Pernica varhany.
Program: A. Honegger- Vánoční kantáta,
A. Michna – Vánoční muzika, české koledy
24. prosince v karlickém kostele sv. Prokopa
a Martina ve 23h J. J. Ryba Missa Solennis
„HEJ MISTŘE VSTAŇ MISTŘE„ a Pastorelly.
Ludus Musicus a hosté

: Adventní koncerty Ludus
Musicus
Na první adventní neděli, tedy 2. prosince od
17 hodin vystoupí soubor Ludus Musicus
s prvním adventním koncertem v prostorách
křižovnického zámku. Podrobnosti na letáku.
Vánoční Rybova mše v Karlíku
Ludus Musicus uvede na Štědrý den 24. prosince jen hodinu před půlnocí, tedy ve 23 hodin tradiční vánoční mši Jana Jakuba Ryby
„Hej mistře vstaň bystře„

: Vánoèní bohosluby
v kostele sv. Judy Tadeáše
v Dobøichovicích
Neděle 23. prosince mše v 11 hodin
Pondělí 24. prosince mše pro děti v 16 hodin
Úterý 25. prosince mše v 11 hodin
Čtvrtek 27. prosince mše v 18 hodin
Neděle 30. prosince mše v 11 hodin
Pondělí 31. prosince bohoslužba slova v 18
hodin
Úterý 1. ledna 2008 mše v 11 hodin
Čtvrtek 3. ledna mše v 18 hodin
Neděle 6. ledna mše v 11 hodin.

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské kulturní středisko Řevnice, tel. 257
720 923, 731-483833, www.revnice.cz, rezervace vstupenek na kultura@revnice.cz.
Středa 5. prosince v 17,00 hod. v kině / Mikulášský koncert s nadílkou. Tradičně pořádají všechny soubory Notiček
Středa 12. prosince v 19,00 hod. Sál Zámečku / Koncert Kaprova kvarteta. Koncert se
koná ke 130. výročí úmrtí houslisty Jana Šedivého, rodáka z Hlásné Třebaně.
Sobota 15. prosince od 9,00 hod. na náměstí Vánoční čas. Tradiční setkání spojené s nákupem vánočního zboží. Vystoupení dětských
souborů.
Neděle 16. prosince v 17,00 hod. Sál Zámečku Kolední hry vánoční. Divadlo Excelsior.
Neděle 23. prosince v 15,00 hod. Sál Zámečku Pohádkové odpoledne. Dvě pohádky Divadla Kotrmelec – Čertův švagr, O líné Blaženě
Účinkují: Jiří Trnka, Marie Šímová a Josef Sádovský

Pozvánka na ojedinělý vánoční koncert
v kině Řevnice
Druhou adventní neděli, dne 9. prosince od
18:00 se v kině Řevnice uskuteční vánoční
benefiční koncert, na kterém vystoupí unikátní
pěvecký sbor „Spektrum„ z Prahy. Jedinečnost
tohoto sboru spočívá v tom, že jako jediný
v České republice využívá, kromě klasického
sborového zpěvu, techniku tzv. alikvotního
zpěvu. Tato technika, mající svůj původ v mimoevropských kulturách (zejména v Tibetu
a u Mongolů), se vyznačuje tím, že zpívající
dokáže zazpívat dva tóny zároveň – základní
a harmonický (alikvotní). Například některé
dvojhlasé skladby tak alikvotní sbor dovede
obohatit o další dva hlasy harmonické. Vystoupení tedy slibuje příjemný a harmonický
hudební zážitek, který Vám zpestří čas adventu. Předvánoční atmosféru snad navodí i svařené víno, podávané v občerstvení kina. Výtěžek z celé akce půjde na podporu zimního
provozu řevnického kina. Vstupné pro dospělé
je 90 Kč a pro děti 70 Kč. Vstupenky je možno

zakoupit až na místě či v předprodeji v pokladně kina před filmy, v Městském kulturním
centru Řevnice, v knihovně Dobřichovice
a v knihovně Lety. Více o sboru Spektrum naleznete na www.alikvotnispektrum.cz.
Na Vaši návštěvu se těší sbor Spektrum a za
kino Řevnice pořadatel, občanské sdružení
Gong.

Pražský alikvotní sbor Spektrum aneb hudební zážitek obohacený o další dimenzi
strana 5

Dobřichovice
Informační list

22. listopadu 2007 / ročník 13.11 / Dobřichovice

Řevnické kino stále hraje
Řevnické kino po dobrém začátku hraje
i v zimní sezóně, i když pouze ve středu, v pátek a v sobotu. Pozornost věnujte představením filmového klubu s označením „FK„. Program kina zájemci najdou i na internetu
http://kinorevnice.blogspot.com
SOBOTA 1.12. / 16:00 (děti) FIMFÁRUM 2
Animovaný, ČR, 2006, 90 min, 60 Kč
Paleček, Hrbáči z Damašku, Tři sestry
a prsten a Moře, strýčku, proč je tak slané, to
jsou názvy čtyř pohádek z oblíbené knihy Jana Wericha, které si vybrali jako předlohy klasikové českého animovaného filmu Břetislav
Pojar, Aurel Klimt, Vlast Pospíšilová a Jan Balej. Před filmem proběhne losování o plakáty!
20:00 U KONCE S DECHEM /fk/
O přitažlivém rebelovi, Francie, 1959, 87 min,
60 Kč / 46 Kč.
Debut klasika nové francouzské vlny JeanaLuca Godarda, který posílá vycházející hvězdu Jeana-Paula Belmonda na osudovou štafetu do ulic Paříže. Příběh o krádeži auta,

vraždě a následném útěku. Dále hrají: Jean
Seberg, Daniel Boulanger.
PÁTEK 7.12. / 20:00 MEDVÍDEK
Hořká komedie, Česko, 2007, 98 min, 75 Kč
Nejnovější počin dvojice Hřebejk-Jarchovský
je příběhem o manželství, lásce a o tom, že ne
vše je pod povrchem takové, jak se to na první pohled jeví. Film plný vynikajících hereckých
výkonů a skvělé hudby. Hrají: T.Wilhelmová,
I.Trojan, J.Macháček, A.Geisslerová, J.Menzel
a další.
SOBOTA 8.12. / 16:00 (děti) DIVOČINA
Animovaný, USA, 2006, 94 min, 60 Kč
Příběh zvířat z newyorské zoo, která se poté,
co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou
výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány své
zoo, pozná pestrá parta zvířat – včetně lva, žirafy, anakondy, koaly a veverky – jakou
džunglí se může stát i obyčejné město. Před
filmem proběhne losování o plakáty!
20:00 SOLARIS /fk/
Sci-fi do nitra vesmíru, SSSR, 1972, 165 min,
60 Kč / 46 Kč

Spolek výtvarných umělců Mánes a Jan Neubert
Vás zvou na výstavu

Mnohovýznamové dílo, natočené na motivy
stejnojmenného filozofického sci-fi románu
Stanislava Lema. Příběh se odehrává na kosmické stanici, umístěné na oběžné dráze nad
planetou Solaris, která představuje doposud
neznámou formu života. Režie: Andrej Tarkovskij, hrají: Donatas Banionis, Natalja Bondarčuková.
NEDĚLE 9.12. / 18:00
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Vystoupení ojedinělého pražského pěveckého
sboru Spektrum, využívajícího techniku alikvotního zpěvu, jež umožňuje zpívat dva tóny
zároveň. Sbor Vám zpříjemní čas adventu
svým vánočním repertoárem. O navození
předvánoční atmosféry se postará také vůně
svařeného vína, linoucí se z baru kina, kde si
je budete moci dát. Výtěžek z celé akce půjde
na podporu zimního provozu kina. Vstupné –
dospělí: 90 Kč, děti: 70 Kč. Vstupenky je možno zakoupit až na místě nebo v předprodeji
v kině před filmy, v Městském kulturním centru
Řevnice, v knihovně Dobřichovice či v knihovně Lety.

30letá žena na MD nabízí hlídání dětí
s dopoledním programem
(návštěva mateřského centra, cvičení s dětmi, výtvarné činnosti...)
Tel. : 604 654 164

JAN NEUBERT
FOTOGRAFIE Z LET 2002-2007
Výstavu uspořádají v galerii DIAMANT
Spálená 4 (roh Rettigové a Lazarské) Praha 1,
a v úterý 4. prosince 2007 v 18 hodin
ji zahájí její kurátor Dr. Vladimír Czumalo.
Otevřeno do 6. ledna 2008
úterý až neděle od 12 do18 hodin
(zavřeno: 25., 26., 30.12. 2007 a 1.1.2008)
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PÁTEK 14.12. / 20:00 VRATNÉ LAHVE
Komedie, ČR, 2007, 100 min, 70 Kč
Poslední společný počin Zdeňka a Jana Svěrákových vypráví příběh stárnoucího učitele
Tkalouna (Z.Svěrák), který si i navzdory útrapám stáří nepřestává plnit své tužby. Hrají: D.
Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček
SOBOTA 15.12. / 16:00 (děti) BAMBI 2
Animovaná pohádka, USA, 2006, 75 min,
60 Kč. Příběh hravého srnečka Bambiho, klasické postavy Disneyovek. Před Bambim a jeho mourosovatým královským otcem je obtížná cesta, na jejímž konci však na ně může
čekat veliké a milé překvapení… Před filmem
proběhne losování o plakáty!
20:00 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY /fk/
Fantaskní paralela, Francie/Polsko, 1991, 98
min, 60 Kč / 46 Kč
Příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, ve kterém Krzysztof Kieślowski (režie)
pokračuje v originálních analýzách vnitřního
světa člověka, kde zůstává vždy mnoho tušeného, nevyřčeného a kde se nahodilost a nutnost, rozum a city pohybují v určitých kruzích.
Hrají: Irene Jacob, Halina Gryglaszewská, Kalina Jedrusik, Aleksander Bardini.
PÁTEK 21.12. / 20:00 / GYMPL
Drama, Česko, 2007, 75 Kč
Do světa středoškoláků vás vtáhne nový film
Tomáše Vorla. Gympl, to je nuda, pruderní
profesoři, problémy s rodiči a holkami a také
úlety na grafiti. To jsou věci se kterými se perou hlavní hrdinové tohoto příběhu. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Ivana Chýlková, Jan Kraus
SOBOTA 22.12. / 16:00
DĚTSKÉ PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ HER + FILM RATATOUILLE
Program začne filmem Ratatouille. Jde o nejhezčí animovaný film za poslední dobu. Vypráví příběh myšáka Remyho, který si začne
plnit svůj velký myší sen, když se ze špinavé
stoky dostane do kuchyně prvotřídní restaurace… Také Vás zajímá, jak se z obyčejného
myšáka může stát šéfkuchař a co lze při tom
užít legrace?
Po filmu budou následovat nejrůznější hry,
malování a nebudou chybět ani věcné ceny
s Ratatouillovou tematikou pro šťastlivce.
Vstupné 70 Kč.
U filmů označených FK je sleva pro členy filmového klubu. Členské průkazky jsou k dostání v pokladně kina za 20 Kč.

: ÈERNOŠICE
CLUB KINO ČERNOŠICE – PROSINEC
1. 12. so - live: ANGLICKÝ ČAJ O PÁTÉ koncert vstupné: 70,-Kč 17.00hod. čaj podáváme
zdarma
2. 12. ne - kino: DIVOKÉ VLNY USA/2007 režie: Ash Brannon, Chris Buck animovaný 88
min., 16.00 hod., vstupné: 60,-Kč
Animovaná akční komedie
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4. 12. út - kino: MEDVÍDEK ČR/2007 režie:
Jan Hřebejk 17.00 a 20.00 hod.
6. 12. čt - klubový večer: 1. ROČNÍK „ČERNOŠICKÉHO LVA 20.00 hod.
Výběr ukázek z tvorby dokumentárních filmů
7. 12. pá - live: GALAKONCERT BIG BANDU VÁCLAVA ZELINKY koncert 20.30hod.
8. 12. so - live: CHORUS ANGELUS – koncert 15.00 hod. Chorus Angelus srdečně zve
všechny rodiče, děti, své příznivce a přátele
8. 12. so - POMIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ PÁRTY vstupné: 50,-Kč 20.00hod.
9. 12. ne - divadlo: DIVADELNÍ SOUBOR
SAMÉ VODY vstupné: dobrovolné 16.00hod.
11. 12. út - kino: GYMPL ČR/2007 režie: Tomáš Vorel komedie 17.00hod. 20.00hod.
14. 12. pá - live: JOLLY JOKER+PBU koncert 20.30hod., vstupné: 100,-Kč
15. 12. so - livei: TIMUDEJ +PRAGUE SKA
CONSPIRACY koncert 20.30hod.
16.12.ne-kino pro děti: RATATOUILLE animovaný/komedie 16.00hod. vstupné: 60,-Kč
17. 12. po - PŘEDNÁŠKA MOŘEPLAVCE
IVANA ORLA S FILMOVÝM PROMÍTÁNÍM
20.00hod.
18. 12. út - kino: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ NOR/2007 režie: Bard Breien tragikomedie 79min. 20.00hod., vstupné: 60,-Kč
22. 12. so - JÉŽÍŽKOVSKÁ TANEČNÍ PÁRTY
31.12.po -live: SILVESTROVSKÁ ROCKOVÁ
TANCOVAČKA 20.00hod., vstupné:500,-Kč

Pokračování na straně 12

Město Dobřichovice hledá
zaměstnance – vedoucího
technických služeb
Kvalifikační předpoklady:
Vyučení nebo SŠ vzdělání.
Dobré organizační schopnosti.
Komunikativnost a schopnost získat si
autoritu u podřízených pracovníků
Schopnost samostatně vyhledávat a řešit
pracovní úkoly.
Řidičské oprávnění na řízení multikáry
a zkušenost s tímto typem motorového
vozidla.
Manuální zručnost.
Ochota pracovat převážně v terénu.
Znalost práce s motorovými
a elektrickými nástroji (pila, křovinořez,
úhlová bruska).
Přihlášku spolu se strukturovaným
životopisem (zahrnujícím informace
o dosaženém vzdělání a dosavadní
odbornou praxi) odevzdávejte na městský
úřad k rukám tajemníka Ing. Petra Hampla
(tel.: 257 712 182). Přihlášky odevzdávejte
nejpozději do 15. prosince 2007.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) jméno, příjmení zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) kontaktní telefon
f) datum a podpis zájemce
Předpokládané datum nástupu : 1.1. 2008

Nabídka účetnictví
zpracuji a povedu
• 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

strana 7

Dobřichovice
Informační list

22. listopadu 2007 / ročník 13.11 / Dobřichovice

strana 8

Dobřichovice
Informační list

22. listopadu 2007 / ročník 13.11 / Dobřichovice

strana 9

Dobřichovice
Informační list

22. listopadu 2007 / ročník 13.11 / Dobřichovice

strana 10

Dobřichovice
Informační list

22. listopadu 2007 / ročník 13.11 / Dobřichovice

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

Bytový design
zaměřený na styl a pocit jedinečnosti.
Styl čistý, sofistikovaný, moderní a elegantní.
Návrhy a realizace na míru.
Dokonalá kombinace dekoračních látek, rolet,
posuvných stěn, tapet, koberců…
Jolana Kalousová 604 268 998, jolana_k@centrum.cz
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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
JAN NEUBERT / FOTOGRAFIE Z LET 2002-2007 / galeriie DIAMANT, Spálená 4 / 5. 12. – 6. 1.
Městské kulturní středisko Černošice
http://www.mestocernosice.cz
Timudej dotáhnou do Černošic křováky
z Prahy – kapelu Prague Ska Conspiracy
Víte co se stane, když se potká Žid, muslim,
pravoslavný Bulhar, římský katolík, hinduista
a gynekolog? No, co jiného jim zbývalo, než si
založit kapelu Timudej. A o tom, že je neposkvrněná víra klukům volná jako guma u jejich
trenýrek, se můžete přesvědčit 15. prosince
2007 od 20:00 v Club Kinu v Černošcích, kde
vystoupí společně se ska soulovou kapelou
Prague Ska Conspiracy, jejíž frontwomenka
černošská Marian dává této formaci další rozměr, který umocňuje svými africkými kořeny.
Jak by řekla moje babička paní Jungwirthová:
„Taky dobrý„. Takže se na Vás budeme těšit!!!
Více na www.timudej.cz.

: MNÍŠEK POD BRDY
Kino Mníšek pod Brdy
V zimě hraje mníšecké kino pouze v sobotu od
20 hodin, není-li uvedeno jinak.
Sobota 1. prosince – Ratatouille (Francie)
hrajeme od 16,00 a od 18,00 hod.
So 8. prosince – Ďáblova dílna (Rak-Něm)
So 15. prosince – Hvězdný prach (GB-USA)

: KINO RADOTÍN
1. sobota – 17 a 19:30 / PROBUZENÍ TMY
Will je obyčejný mladík, který se jednoho dne
dozví, že je posledním rytířem světa a musí
projít napříč časem, aby našel 6 vzácných artefaktů, díky nimž se bude moci střetnout
s černým rytířem. V hlavních rolích fantasy.
2. neděle – 17 a 19:30 hodin
DENNÍ HLÍDKA
Anton se musí vypořádat se svým vlastním
synem, který podlehl temné straně.

7. pátek – 17 a 19:30 hodin DISTURBIA
Teenager s domácím vězením zjistí šmírováním sousedů, že jeden z nich by mohl být hledaný sériový vrah.
8. so, 9. ne – 17 a 19:30 / GYMPL
Komedie o problémech současné mladé generace, ale hlavně dvou mladíků ze střední
školy, kteří se realizují spíš prostřednictvím
grafitti, než matematiky a češtiny.
14. pátek – 17 a 19:30 hodin
WHOLETRAIN
Vášnivá sprejerská válka mezi dvěma skupinami vyústí v bitvu o styl a uznání v nejnebezpečnější akci jejich života. Rozhodnou se přes
noc nasprejovat celý vlak „Wholetrain„.
15. sobota – 17 a 19:30 hodin
SATURNO CONTRO
Poutavý portrét skupiny přátel kolem čtyřicítky,
kteří se snaží zorientovat ve druhé polovině života. Jednoho večera však do jejich zevšednělé reality vstoupí tragická událost.
16. neděle – 17 a 19:30 hodin
TEN VEČER
Ann rekapituluje svůj život, ve kterém vyvstává jedna silná vzpomínka, kterou nikdy nikomu neodhalila. Nyní se s ní však rozhodla svěřit svým dcerám.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ KINA RADOTÍN
3. neděle v 15 hodin / DVA MRAZÍCI
10. neděle v 15 h / BROUČCI – A BYLA ZIMA
17. neděle v 15 h / POHÁDKY POD SNĚHEM

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111 nebo 974−882−103
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Městská 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
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 22. listopadu 2007
Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
P. Koblížek, P. Hampl, A. Hrubá
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