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SLOVO STAROSTY
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Devadesát let samostatnosti není v dějinách
příliš dlouhá doba ale pro naši zemi to byl a stále je velmi významný krok. Domnívám se, že tuto samostatnost a vnitřní integritu jsme povinni
hájit i v současné době v rámci Evropské unie.

: Výroèí 28. øíjna
Je to již 90 let kdy na sklonku první světové
války došlo k rozpadu Rakousko–Uherské monarchie a Národním výborem byl dne 28. října
1918 vyhlášen první československý zákon
o zřízení samostatného československého
státu. Národní výbor vedený Karlem Kramářem byl ustanoven v Praze již dne 13. července 1918 a měl 38 členů. Po oznámení, že Rakousko–Uhersko přijalo mírové podmínky
států Dohody, propukly v Praze masové demonstrace, které vyústily v proklamaci tohoto
Výboru o československé státní samostatnosti. Následovalo přijetí zákona o samostatnosti
československého státu. O dva dny později se
k československému státu přihlásila i slovenská reprezentace tzv. Martinskou deklarací.
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: Domácí zpravodajství
: Zajímavosti
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: Cyklostezka podél Berounky

: Sport
Jistě si řada z Vás všimla, že na levém břehu
Berounky probíhají práce na budování části
nové cyklostezky. Tato cyklostezka je součástí
budování cyklostezek regionu Dolní Berounka
a region je i investorem akce. Na akci byla získána 100% dotace, což znamená, že náš rozpočet tato stavba nijak nezatíží. Stavba počítá
s vybudováním několika úseků, které propojí
již existující části cyklostezky mezi Řevnicemi,
Lety, Dobřichovicemi a Všenory. K projektu

: Kultura u nás i v okolí

jsme se bohužel dostali až těsně před zahájením realizace takže jsme mohli uplatnit jen dílčí připomínky. Stavba na našem katastru by
měla být dokončena do konce letošního roku.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
města Prahy) volby do zastupitelstev krajů
a volby 1/3 senátorů. U nás máme senátora
zvoleného před čtyřmi roky (Jiří Oberfalzer)
a proto se u nás konaly „pouze“ volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Těsně před
uzávěrkou tohoto listu volby skončily a tak

: Volby do krajského
zastupitelstva
Ve dnech 17. a 18. října proběhly v celé republice (kromě Prahy, kde funkci krajského
zastupitelstva vykonává zastupitelstvo hl.

máme pro vás výsledky voleb v Dobřichovicích.
Nechceme zde dělat žádný komentář voleb,
ale jen dokumentovat, jak volili občané naší obce a porovnat s výsledky okolních obcí a okresu Praha-západ a celého Středočeského kraje.

: Výsledky voleb do zastupitelstva Støedoèeského kraje 2008
Volební okrsek
Číslo 1
Název strany nebo hnutí
1 – KSČM
5 – Středočeši (Koalice SOS, US-DU a KAN)

Číslo 2

DOBŘICHOVICE

Praha

Stč

celkem

západ

kraj

Číslo 3

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

%

%

17

4,91

11

2,53

20

5,01

48

4,07

8,90

13,75
1,64

8

2,31

4

0,92

2

0,50

14

1,19

1,75

9 – Nezávislí starostové pro kraj

16

4,62

31

7,14

22

5,51

69

5,85

10,4

5,73

18 – Strana zelených

26

7,51

29

6,68

28

7,02

83

7,04

4,20

3,00

27 – Národní strana

1

0,29

2

0,46

0

0

3

0,25

0,25

0,41

28 – Nejen hasiči a živnostníci pro kraj

1

0,29

0

0

0

0

1

0,08

0,54

0,61

32 – Strana zdravého rozumu

3

0,87

2

0,46

0

0

5

0,42

0,62

0,82

35 – Koalice pro Středočeský kraj (KDU a SNK)

12

3,48

16

3,69

21

5,26

49

4,16

3,74

3,44

37 – Strana důstojného života

0

0

1

0,23

2

0,50

3

0,25

0,36

0,43

42 – Pravý blok

2

0,58

7

1,61

9

2,25

18

1,53

0,95

0.68

47 – ODS

177

51,16

239

55,07

209

52,38

625

53,01

43,50

32,80

48 – ČSSD

83

23,99

92

21,20

85

21,30

260

22,05

23,70

35,20

53 – Dělnická strana

0

0

1

0,49

5

2,37

6

2,82

0,73

1,02

54 – Konzervativní koalice

1

0,29

2

0,46

1

0,25

4

0,34

0,23

0,23

346

100

434

100

399

100

1179

100

CELKEM
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V Dobřichovicích bylo zapsáno celkem 2430
voličů, voleb se zúčastnilo 1194 voličů, volební účast byla tedy 48,7%.
Jak dopadly volby v sousedních obcích? Můžeme říci, že velmi podobně jako v Dobřichovicích, např. v Karlíku 48,5% ODS a 15,6%
ČSSD, v Letech 53,0% ODS a 21,7% ČSSD,
v Černošicích 51,6% ODS a 19,1% ČSSD,
v Řevnicích 48,2% ODS a 25,2% ČSSD.
vk

: Sbìr a odvoz nebezpeèného
odpadu
V sobotu dne 8. listopadu 2008 bude v Dobřichovicích probíhat svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven jako obvykle od
9.00 do 10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00
před městským úřadem a od 11.00 do 12.00
před budovou mateřské školy.
Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
nebudete osádce vozu nic platit, náklady jsou
pokryty poplatkem, který jste jistě zaplatili. Nebezpečným odpadem jsou staré barvy a jejich
zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od barev,
oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované
prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, staré televizory nebo jejich obrazovky, veškeré monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad, jehož výčet jsme již mnohokrát opakovali. Takže ještě jednou : nebezpečný odpad nepatří do popelnice, neboť vyžaduje speciálně zabezpečenou skládku.
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu organizuje a platí městský úřad obvykle 2x ročně.
PH

: Oznámení mìsta
Město Dobřichovice zveřejňuje záměr prodat
pozemky č. 2970/2 o výměře 36 m2 (zastavěná plocha) pod chatou jiného vlastníka a pozemek 2789/2 o výměře 208 m2. Jedná se
o pozemky, u rekreační chaty v Tyršově ulici
za starou lesovnou. Minimální cena pozemku
je 500,- Kč za 1 m2. Připomínky k tomuto záměru adresujte na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, nejpozději do 10. listopadu 2008.

: Oøete si vìtve pøesahující
do ulice
Společnost ČEZ jako každý rok vyzývá vlastníky všech pozemků, kde se nachází vysoké
stromy, které svými větvemi zasahují do drátů
elektrického vedení, nebo jsou v jejich těsné
blízkosti, aby si ořezali tyto přesahující větve
a zabránili tak zkratům nebo i poruchám vedení, zejména při silném větru. Tak jako vy jako majitelé zahrad nemáte rádi, když sousedovy větve se nachází nad vaším pozemkem
a žádáte ho o jejich ořezání, tak vaše větve by
neměly přesahovat ani do ulice a ohrožovat
vrchní elektrické vedení.
Podobně si ořežte i větve keřů, které přesahují
vaše oplocení, zejména v místech, kde se na-

chází chodník pro pěší a kvůli vašim větvím po
něm chodec stěží projde. Je několik zahrad
např. na |Pražské ulici, kde projít pod převislými větvemi je doslova umění.
Od listopadu začíná tzv. mimosezonní období,
kdy se ořezávají stromy a keře a tak neváhejte vzít do ruky pilku či zahradnické nůžky
a dejte se do toho.

: Zimní období zaèíná
V noci ze soboty 25. října na neděli 26. října se
změnil v celé Evropě letní čas na zimní. Následující pondělí jsme si mohli o hodinu přispat. Od tohoto data se také mění otevírací
doba na recyklačním dvoře na bývalé skládce.
Dvůr je otevřen ve středu od 14 do 16 hodin
(beze změny), v sobotu se otevírací doba posunuje o hodinu. Dvůr otevírá ve 13 hod. a zavírá v 16 hodin.

: Pozor na falešné kontrolory
Opět se v Dobřichovicích a okolí vyskytují podvodníci, neřku-li přímo lupiči, kteří u vás zazvoní a pod záminkou kontroly čehosi, např. elektrických hodin, rozvodů, pojistek atd. se snaží
vstoupit do vašeho domu a při této příležitosti
tam něco ukrást. Nepouštějte nikoho cizího do
svého domu. Pokud máte podezření na to, že
montéři, kteří se snaží zkontrolovat něco ve vašem domě jsou falešní, zatelefonujte na policii
nebo pro další informace na náš městský úřad.
podle sdělení Městské policie Černošice

ZAJÍMAVOSTI
: Dobøichovický divadelní
soubor
Minulý měsíc byl oficiálně založen zcela nový
amatérský divadelní soubor v našem městě.
Je to DOBŘICHOVICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR. Byl založen jako občanské sdružení pod
zkratkou DDS. Iniciátorem nového souboru
byl dlouholetý člen divadelního souboru
v Řevnicích Petr Říha. Jedním z impulzů pro
vznik nového souboru byla i určitá naplněnost
řevnických amatérů a snaha dělat určitá představení jinak. Dalším důvodem bylo i to, že řada členů řevnického souboru byla z Dobřichovic. Ale oba soubory budou jistě i nadále
spolupracovat a již dnes je řada těch, kteří
hrají jak se řevnickým, tak i s dobřichovickým
souborem.
Dne 4. října se konala zahajovací schůze valné hromady nového souboru, do kterého
vstoupilo již 33 členů. Hlavním bodem schůze
byla volba sedmičlenné umělecko-provozní
rady DDS, do které byli v tajných volbách zvoleni: Petr Říha se stal principálem souboru,

Petr Kaplan a Karel Král jednateli, Alena Říhová hospodářkou, Denisa Solničková tajemnicí, dalšími členy rady se stali Lenka Loubalová a Lenka Mejstříková. Členy kontrolní
komise byli zvoleni Josef Sádovský a Václav
Kratochvíl st.
Umělecká rada již plánuje uvedení min. dvou
nových představení v roce 2009. Problémem
nového souboru, kde bude moci zkoušet
a kde bude mít prostory pro kostýmy a kulisy.
Přejme novému divadelnímu souboru hodně
úspěšných představení a jeho divákům krásné
zážitky.
V. Kratochvíl

: Amatérští divadelníci na
prknech Semaforu
Řada čtenářů tohoto listu shlédla na jaře
a v létě tohoto roku komedii George Faydeaua „Ten kdo utře nos“. Úspěch tohoto představení se odrazil v pozvání souboru na prkna slavného divadla Semafor v pražských
Dejvicích. Divadelní soubor Řevnice v čele

s hlavními protagonisty této bláznivé komedie manželi Říhovými, Karlem Králem, Hedvikou Hájkovou, Janem Seidlem, Renatou
Rychlou j.h., Václavem Navrátilem, Monikou
Vaňkovou a Jiřím Šarounem vystoupí v divadle Semafor v neděli dne 9. listopadu od 19
hodin.
vk

: Øevnický „Liïák“ opìt
otevøen
Po několika letech se v polovině října otevřel
pro veřejnost velmi oblíbený Lidový dům
v Řevnicích. Veřejnosti bude sloužit populární
restaurace, společenský sál i pokoje pro ubytování pro hostů.
Součástí Lidového domu se stal i nově vybudovaný sportovní areál vysoké kvality. Vznikly
zde tři nové tenisové kurty a hřiště pro házenou, která má v Řevnicích dlouhou a úspěšnou tradici. V zimě bude sportovní areál kryt
nafukovací halou.
vk
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: Drak pøemoen!
Kdy se to stalo?
2. října 2008 na Drakiádě v Dobřichovicích,
kterou pořádal klub malých dětí Lumek.

Jak se to stalo?
Z velkého množství přítomných dětí se přihlásili dva odvážlivci, kteří byli odhodlání bojovat
s drakem. Jeden z nich dostal rytířskou výzbroj a výstroj a neohroženě se vrhnul na draka, který se usídlil na břehu Berounky a dával
o sobě vědět hustým štiplavým dýmem.
Draka se mu podařilo před zraky všech shromážděných přemoci! Odvážné děti si potom
mohly ke dračímu doupěti dojít pro jablíčko ze
stříbrné mísy. Ale nebylo tak jednoduché najít
odvahu na cestu ke dračímu doupěti, jak to na
začátku vypadalo! Někteří svou statečnost
a odvahu seberou až třeba příští rok. Letos jim
pomohly jablíčko získat jiné děti.
Co jsme zachytili při dračím odposlechu u dračí jeskyně?
Klučina volá na tátu: „To je drak ….. jakóó
……. jako drak!!“
Malý brácha shovívavě na ještě menší sestřičku: „Ukážu ti opravdovýho draka se třema hlavama!!“
Ten stejný malý brácha pak rezolutně na maminku: „… a neříkej jí, že nemá tři hlavy!“
Menší kamarád zpočátku statečně: „Já se ho
nebojim, ne ne ……. jé, on se pohnul!!......mamíííííí…..!!!“
Trochu větší kamarád rozumbrada vítězoslavně : „Hm, no jo … on se hejbe …?....né, já to
totiž vím….on má posmrtný tiky!!!“
Co se dělo potom?
Na draka
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Po dramatickém začátku už následovalo všeobecné veselí – pouštění draků, vyrábění
dráčků na ozdobu, létavic a dračích mláďátek,
popíjení čaje a kávy, pojídání napečených
dobrot, konverzování ....
Kdo ty dobroty přinesl?
Čaj a kávu připravily vychovatelky Lumku.
Rozmanité sladké i slané napečené dobroty
přinesly maminky, babičky, možná i tetičky –
a byly výborné a bylo jich hodně. Nestačil nám
na ně stůl! Přesto bylo večer téměř všechno
snědeno. Každý si pochutnal.
Příjemně strávené odpoledne končilo až večer, kdy poslední tatínek ukončil pouštění rodinného draka.
Děkujeme všem, kdo napekli, dále Obecnímu
úřadu v Dobřichovicích, který nám přispěl na
část materiálu a občerstvení, a také dobřichovickým skautům a restauraci Zámecký had, od
kterých jsme měli půjčené nádoby na nápoje.
Těšíme se na příští setkání.
Mgr. R. Bartoníčková, www.ilumen.cz

: Mìstská policie
Jistě již víte, že od května t. r. u nás funguje
Městská policie Černošice, a to na základě
smlouvy, kterou podepsali starostové Dobřichovic a Černošic. Obecní policie Dobřichovice přestala jako instituce existovat začátkem
roku 2008, kdy odešel poslední z původních
dvou strážníků. Další existenci městské policie
se rozhodli zastupitelé řešit spojením s větším
celkem, tj. s Městskou policií Černošice, která
má lepší výcvik i pevnější vedení i lepší vybavení. A tak např. můžete občas vidět strážníky
měřit rychlost vozidel na Pražské ulici nebo
u nádraží a udělovat pokuty za rychlou jízdu,
kterou v naší obci všichni odsuzujeme.

Strážníci Městské policie Černošice tak např.
odsloužili v září t.r. v našem městě 176 hodin, tj. celý pracovní úvazek jednoho strážníka. Chodí ve dvoučlenné hlídce a jsou na ulicích vidět. Pouze za toto září zjistili
v Dobřichovicích sedm trestných činů, které
předali Policii ČR. Kromě toho se zabývali
i méně závažnými činy, tedy přestupky, které
buď řešili na místě domluvou nebo pokutou
nebo je předali k řešení přestupkové komisi
ve správním řízení.
Strážníkům se podařilo zadržet i jednu hledanou osobu.
vk

: Dìtský domov Lety
Ateliéry Barrandov hostí děti na koních
Každé sobotní můžete v areálu barrandovských filmových ateliérů potkat tři koně, jak
vezou svého šťastného pasažéra „tělo na tělo“. To proto, že tu probíhá hiporehabilitace pro
děti z Dětského domova Lety – a při ní se jezdí bez sedla. A nezůstane jen u toho: domov
uspěl ve třech grantových řízeních a od října
může poskytnout lekce všem dětem z DD, pro
které je terapie indikovaná.
Už od jara o děti pečují zkušené hipoterapeutky ze sdružení REHA, se kterým můžeme spolupracovat díky grantové podpoře z dárcovského programu ETELA společnosti Hestia.
Už druhé léto se jim v Hostěnicích u Brna týden věnuje paní Vanda Casková, zakladatelka
České hiporehabilitační společnosti, která
sdružuje odborné poskytovatele této služby.
Po těchto dvou skvělých zkušenostech jsme
se rozhodli podat žádosti na ježdění pro více
než desítku dětí, u kterých jsme jej diagnostikovali jako potřebné.

Drak přemožen
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Získali jsme podporu jak od ING Wholesale
Banking fondu při Nadaci Terezy Maxové, tak
od Konta Bariéry prostřednictvím Tipfondu a.s.
TipSport, a tak kromě rehabilitace mohou tři
děti navštěvovat kroužek ve stájích Trnová.
Děti se o koníky napřed dobře postarají, donesou jim pití, pomohou se senem nebo je
hřebelcují. Ale hlavně si s nimi povídají a navazují s nimi férový vztah. Ten je často právě
tím, co je v životě zklamalo, co se nepodařilo
s lidmi kolem nich. Bariéry v mezilidských
vztazích jim teď pomáhají odstraňovat koně.
Navázat vztah s nimi je pro děti přirozené
a některým z nich napomáhá, aby našly cestu
i ke vztahům s lidmi. Jiné se tak učí odpovědnosti – postarat se o oblíbeného koně jde
o něco snáz než jen plnit domácí nebo školní
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povinnosti. Zvlášť když dobrý příklad dlouho
chyběl.
Léčebně pedagogicko psychologické ježdění ale
pomáhá také odstraňovat některé hendikepy
v oblasti motoriky, uvolňuje napětí a má další
efekty ovlivňující fyzické i psychické zdraví dětí.
Proto vhodně doplňuje náš Program zmírňování
projevů a následků deprivace u dětí v DD Lety.
Více se dozvíte na
http://dd-lety.wz.cz/deprivace_rehab.htm
http://dd-lety.wz.cz/projekty.htm
a http://www.chs.unas.cz/
V Letech 9. října 2008
Dětský domov Lety
V našem domově žije 32 dětí od 3 do 18 let.
Každá rodinná skupina osmi dětí obývá se

svými vychovateli jeden ze 4 domečků. Naším
cílem je přiblížit život v domově co nejvíce rodinnému stylu.
Domov jsme otevřeli v roce 2006 a už po prvním roce provozu jsme se rozhodli pro hostitelskou péči, jakožto málo využívanou formu
pomoci dětem školního věku, které mají mizivý kontakt s vlastní rodinou. Chceme krátit dětem pobyt v ústavní výchově na nezbytně nutnou dobu, proto pod patronací Diagnostického
ústavu Dobřichovice realizujeme v ČR unikátní projekt sanace rodin dětí tak, aby se do nich
mohly bezpečně vrátit, nebo najít novou rodinu náhradní. Pro rok 2008 projekt podpořila
Nadace Terezy Maxové.
Navštivte http://dd-lety.wz.cz a dozvíte se
o nás víc.

NÁZORY A OHLASY
: Finální úprava Krajníkovy
ulice – myslelo se také na
chodce?
Vzhledem k tomu, že v úseku mezi křižovatkou s Tyršovou a Svážnou ulicí dostává Krajníkova ulice již základní rysy finální podoby,
chtěla bych požádat o vysvětlení několika otázek, které mě, jakožto obyvatele této ulice napadly a leží mi na srdci (bohužel jsem nikde
nezaznamenala, že bychom se jako obyvatelé ulice mohli v předstihu seznámit, či vyjádřit
se k finální podobě ulice, volím proto tuto cestu, neboť finální záměr mi prostě není znám
a nevím, kde jej jinde zjistit).
1. Zdá se, že ve finále bude jízdní pruh pro vozidla velice úzký (díky „okrasným“ půlobloukům na obou stranách ulice) a vozidla se budou muset poměrně složitě vzájemně vyhýbat
v jakýchsi prolukách mezi již zmíněnými půloblouky.
a) Bylo skutečně nutné ulici takto uměle zúžit?
Přinese toto zúžení pro obyvatele nějakou výhodu, kterou nejsem schopna dohlédnout
(ano, někteří řidiči možná budou jezdit pomaleji, ale zpomalovací prahy bych považovala
z tohoto hlediska za bezpečnější)?
b) Jak bude probíhat zimní údržba takto upravené ulice? Obávám se, že sníh bude odhrnut
ke straně, tedy do zmíněných proluk mezi půloblouky a posypová škvára bude sypána nejspíš také jen na „hlavní“ část vozovky – vyhýbání v zimě bude tedy ještě obtížnější.
ALE ZEJMÉNA
2. Jak se na této zúžené komunikaci budou pohybovat chodci, když zde evidentně není budován žádný chodník? Budou
nuceni sdílet tutéž úzkou vozovku s auty
a uhýbat jim do oněch ohraničených půloblouků či mezer mezi nimi, podle toho, kde se
zrovna budou nacházet ve chvíli, kdy se potkají s autem?

Pokud ano, tak bych vám chtěla navrhnout,
abyste si pohyb po takové ulici vyzkoušeli –
nejlépe s dětským kočárkem s dítětem, nákupní taškou a druhým malým dítětem, které
vedete, či které jede například na odrážedle,
a to nejlépe ve chvíli kdy se potkáte s dvěma
protijedoucími vozidly. Uhýbat s takovouto suitou není nic jednoduchého a nebude to nic
jednoduchého ani pro starší obyvatele. Je
skutečně jisté, že takto upravená ulice zaručí bezpečný pohyb chodců (všude jinde
v Dobřichovicích, pokud tam není chodník, je
silnice alespoň výrazně širší a uhnutí do strany v případě, že se chodec potká se dvěma
protijedoucími vozy, např. do trávy je možné
bez toho, že by člověk musel překonávat bariéru v podobě obrubníku)?
3. Bude možné na takto upravené ulici parkovat? Každý si sice své vozidlo parkuje zpravidla na svém pozemku, ale jsou situace – např.
návštěvy, kdy bývalo obvyklé zaparkovat některá vozidla na okraji ulice, tam kde to bylo
možné, což dříve byla většina Krajníkovy ulice.
Jste si jisti, že jistě na pohled pěkný „design“ ulice bude i praktický a bezpečný –
pro všechny její uživatele? Z toho, co je zatím vidět, se mi to tak nejeví, ale možná se pletu a vy mi mé otázky uspokojivě odpovíte.
Byla bych ráda, kdybyste se nad těmito otázkami skutečně zamysleli, protože finální podoba ulice se teprve rodí a jistě je ještě čas ji
změnit tak, aby byla skutečně co nejbezpečnější a nepraktičtější pro všechny její uživatele – chodce i vozidla, což by jistě mělo být cílem celé akce.
Byla by velká škoda, kdyby byl rok extrémního
nepohodlí, kdy je ulice permanentně rozkopána, zakončen vznikem něčeho (jistě drahého
a pracného), co se ale ukáže jako nepraktické,
případně i nepříliš bezpečné.
Předem děkuji za odpověď.
Kristina Millerová

P.S. Vzhledem k tomu, že stejné otázky si klade prakticky každý ze sousedů, kdo vznikající
podobu ulice viděl, chtěla bych vás požádat
o zveřejnění vašich odpovědí i v nejbližším čísle Informačních listů. Děkuji.

: Odpovìï starosty
Po dlouhých peripetiích s kabely telefonu (O2)
a elektřiny (ČEZ) se konečně začalo s vlastní
úpravou povrchů Krajníkovy ulice. Na městský
úřad došel dopis paní Millerové, který otiskujeme v tomto čísle a která žádá o zodpovězení
několika otázek týkajících se nové úpravy ulice
Krajníkova. V dopise se uvádí, že se obyvatelé
nemohli seznámit s finální podobou ulice. K tomu musím říci, že informace o finální úpravě
proběhla již v loňském roce na zastupitelstvu
a probírala se ještě na dvou rozšířených zasedání rady a konečné řešení bylo nakonec odsouhlaseno většinou zastupitelů. Informace
o tom, že se tato ulice bude rekonstruovat proběhla několikrát v informačním listě a na požádání se vždy dá nahlédnout do předmětné dokumentace na městském úřadě. Tuto možnost
využívá řada lidí při všech možných stavebních
pracích, které v obci probíhají. K projektu této
ulice jsme také obdrželi od občanů řadu připomínek, které byly do dokumentace zapracovány. Proto musím odmítnout názor, že nebyla
možnost se ke vzhledu ulice vyjádřit a že podoba ulice se teprve rodí a že je čas ji ještě měnit.
Na rekonstrukci bylo vydané stavební povolení,
a to na základě složité projektové dokumentace. Tvar vozovky, příčné i podélné sklony, materiály, přeložky kabelů, uložení všech vrchních
vedení do země, odvodnění atd. byly předmětem mnoha jednání, ale i řady kompromisů tak,
aby šla tato rekonstrukce vůbec provést.
Ulice byla navržena jako promenádní do klidové zóny vil s tím, že důraz je kladen především
na chodce a zeleň. V ulici bude umístěna řada
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laviček pro posezení, vyhýbání aut v části kde
je ulice užší je řešeno výhybnami. Před křižovatkou s ulicí Svážnou je umístěný zpomalovací práh. Při intenzitě provozu v této ulici pro-
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jekt nepočítá s chodníkem, podobně je tomu
ve většině podobných ulic v Dobřichovicích.
Případné parkování pro návštěvy je možné na
řadě nově vydlážděných ploch podél ulice.

Pro podrobnější seznámení s projektem Vám
navrhuji dohodnout termín prohlídky projektu
na městském úřadě.
Michael Pánek

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Z dobøichovického volejbalu
Začátkem října skončily volejbalové soutěže
hrané na antuce a rozeběhly se soutěže hrané v halách. Naše ženy B a C tak zakončily
první polovinu krajského přeboru 2. třídy, a jak
jsme slíbili v posledním čísle, zveřejňujeme
závěrečnou tabulku podzimní části:
V
P
B
1. Dobřichovice C
12
4
28
2. Nymburk
13
3
27
(ve dvou utkáních kontumace)
3. Čelákovice
11
5
27
4. Roztoky A
9
7
25
5. Roztoky B
9
7
25
6. Ml. Boleslav
7
9
23
7. Odolená Voda
5 11
21

8. Dobřichovice B
4 12
20
9. Neratovice B
2 14
18
Rádi bychom vyjádřili přání, aby si naše Céčko udrželo první místo i po skončení jarní části a aby si Béčko podstatně polepšilo.
Ženy A zahájily svou šestou druholigovou sezónu dvěma prohrami v Českých Budějovicích
(1:3, 1:3) a jedním vítězstvím (3:2) a jednou
prohrou (1:3) na domácí palubovce s Plzní.
Do konce roku sehrají doma ještě tři utkání:
11. – Bohemians Praha,
22. 11. – Neratovice A,
13. 12. Rokycany A.
Muži B začali krajský přebor dvěma domácími
utkáními s Tuchlovicemi – v jednom zvítězili
3:2, ve druhém prohráli 0:3.

Do konce roku sehrají doma tři zápasy:
11. s Benešovem, 22. 11. s Čelákovicemi, 6.
12. s Nymburkem.
Muži A ve druhé desítce svého prvoligového
působení odehráli k 15. říjnu pět utkání, z toho
čtyři vítězná. Vyhráli doma s Brnem B (3:1),
s Poštornou (3:1) a s Odolenou Vodou (3:0),
v Havířově zvítězili 3:1 a jedinou porážku utrpěli ve Starém Městě, kde prohráli 2:3.
Do konce roku mají na dobřichovickém domácím hřišti na programu těchto šest utkání:
18. 10. – Chomutov, 25. 10. – Havlíčkův Brod,
1. 11. – České Budějovice,
21. 11. – MFF Praha, 5. 12. – Havířov, 6. 12. –
Staré Město.
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
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Zveme Vás na pomyslný výlet
prostřednictvím nádherných písní
MARTHY a TENY ELEFTERIADU,
zpěvaček řeckého původu. Nechybí ani
jiskřivý humor při vyprávění o Řecku,
Řecích, jejich charakteru, zvycích, kultuře
a kuchyni. To vše podbarví řecká hudba
svou silnou působivostí.
Martha a Tena neztratily nic ze svěžesti,
kterou se vždy vyznačovala jejich
muzikantská energie. Barvy jejich hlasů
a ladění, jež jsou v našich krajích tak
vzácné, silný emotivní náboj a profesionální
výkon zazní tento večer opět naplno.
Dobřichovice 8. 11. 2008 ve 20:00
Fürstův sál

martha.tena@seznam.cz
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Vstupné 150,- studenti a důchodci 100,- Předprodej v knihovně
9. listopadu, neděle, Fürstův sál 16 h
DŘEVĚNÁ MYSL
AUTORSKÉ ČTENÍ LUDVÍKA VACULÍKA
POLEPŠENÉ PĚSNIČKY
HRAJE A ZPÍVÁ SOUBOR LUDUS MUSICUS
VSTUPNÉ: 100,-/50,- Kč.
OBJEDNÁVKA VSTUPENEK:
LUDUSMUSICUS@SEZNAM.CZ
15. listopadu – 7. prosince, Fürstův sál
Adventní a vánoční inspirace – výstava sušených vazeb
Vystavuje Ing. Martina Dvořáková
Výstava je prodejní a to jak hotové vazby, tak
samotný materiál pro vlastnoruční výrobu.
29. listopadu, sobota, nádvoří zámku
od 10-18 h
Tradiční Adventní trhy a živý betlém
15:00 divadélko HRAČKA zahraje „Hej, hej koleda“ – pásmo koled, pohádek a soutěží pro děti
16:00 malá ohňová show
16:45 velká ohňová show
17:10 slavnostní ohňostroj
20:00 vás zveme na 13. mostový ples v hale
BIOS

30. listopadu, neděle, aula základní školy –
1. stupeň, 15h
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
vám zahraje dětské představení POPELKA
Hraje Eva Hrušková.
vstupné 50,-

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
Městské
kulturní
středisko
Řevnice,
kultura@revnice.cz, tel. 25772-0923, 731483833, www.revnice.cz, rezervace vstupenek na kultura@revnice.cz.
15. listopadu 19 hod. kostel sv. Mořice Pražský barokní soubor, umělecký vedoucí Vojtěch Jouza. Koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim
Vánoční trh v Řevnicích se tentokrát koná
6. prosince od 9 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad
Kino Řevnice – listopad 2008
SOBOTA 1. 11.
16:00 (děti) JABLOŇOVÁ PANNA
Pásmo pohádek, Československo, 1984, 64
min, 55 Kč
Kreslené pohádky pro menší i větší děti od
mistrů animovaného filmu (Pojar, Born…) Pro
všechny diváky dětský časopis + losování
o plakáty a PC hru!!
20:10 MONGOL – ČINGISCHÁN
Historické drama, Kaz / Něm / Mong / Rus,
2007, 120 min, 70 Kč

Strhující velkofilm o jednom z největších vojevůdců, který si navzdory svému prostému původu dokázal podmanit starodávné říše, aniž
by přitom zničil jejich kultury. Režie: S.Bodorov,
STŘEDA 5. 11.
20:10 RUDÝ BARON
Válečný dobrodružný, Něm / VB, 2008, 70 Kč.
Film o životě slavného německého stíhacího letce 1.sv.války, jenž se stal se svým rudým trojplošníkem postrachem nebes. I uvnitř neohroženého váleč-níka se ale ukrývá citlivá duše.
PÁTEK 7. 11.
20:10 ZLODĚJI KOL /fk/
Drama, Itálie, 1948, 93 min, 0 Kč
Vrcholný snímek italského neorealismu je svědectvím poválečné italské společnosti zmítané nezaměstnaností a velkými sociálními rozdíly. Když je hlavnímu hrdinovi ukradeno kolo,
jež je mu zdrojem obživy, v zoufalství se rozhodne stát se sám zlodějem… Režie: V. De Sica. Hraje: Sergio Leone
akce „NA FILM ZDARMA“
SOBOTA 8. 11.
16:00 (děti) CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Dobrodružný, USA, 2008, 92 min, 70 Kč, film
v původním znění s titulky!!

Vydejte se na pozoruhodnou výpravu kráterem sopky až do středu země a utkejte se
s masožravými rostlinami nebo pravěkými ještěry. Film natočený podle slavného románu
Julesa Verna. Pro všechny diváky dětský časopis + losování o plakáty a PC hry !!
20:10 BATHORY
Historické drama, SR / ČR / Maď / VB, 2008,
138 min, 70 Kč
Osobnost Alžběty Báthory nenechává chladnými historiky ani režiséra Juraje Jakubiska.
Ještě dnes, bezmála čtyři sta let po její smrti, se pohledy na její život a vinu rozcházejí.
Příběh o její nenaplněné lásce k italskému
malíři Caravaggiovi, o manželksém poutu
nejmocnějších uherských rodů Báthory
a Nádašdy a intrikách palatína Juraje Thurza. Hrají: A. Freil, K. Roden, H. Matheson, B.
Polívka.
STŘEDA 12. 11.
20:10 STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Animované sci-fi, USA / Singapur, 2008, 98
min, 70 Kč
Další snímek ze světa Star Wars se odehrává
mezi Epizodou II a III, tento-krát v originální
animované verzi. „Film tento ujít vy nechat si
nemůžete.“
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jazyčný film. Hlavní postava (charismatický
M.Mikkelsen) shání prostředky pro indický sirotčinec, ovšem obyčejná obchodní cesta za
jejich získáním se mění v dramatickou, bolestnou zkoušku pro všechny zúčastněné.
PÁTEK 21. 11.
20:10 GONE BABY GONE
Drama, USA, 2007, 114 min, 70 Kč
Dvojice mladých detektivů pátrá po zmizelém
děvčátku, z pátrání se však stává těžká životní zkouška, v níž riskují své přátelství, čest
i vlastní život. Ben Affleck coby tvůrce filmu
ukázal, že je nejen talentovaným hercem, ale
i skvělým režisérem. Hrají:C.Affleck, M. Monagan, M. Freeman.
SOBOTA 22. 11.
16:00 (děti) KRAKONOŠ A PYTLÁK
Pásmo pohádek, Česko, 1999, 60 min, 55 Kč
Krakonoš a pytlák, Krtek malířem, Jak si pejsek roztrhl kalhoty a další veselé pohádky. Pro
všechny diváky dětský časopis + losování
o plakáty a PC hry!!
STŘEDA 26. 11.
20:10 QUANTUM OF SOLACE
Akční thriller, VB / USA, 2008, 106 min, 75 Kč
Žhavá novinka, v níž se vám opět představí
nejznámější agent Jejího veličenstva, James
Bond (D.Craig). Tentokrát se vydává po stopě,
kterou po sobě zanechala Vesper, jediná žena, již kdy miloval, aby natrefil na tajemnou
a velmi nebezpečnou organizaci stojící v pozadí světového dění. Režie: M.Foster.

PÁTEK 14. 11.
20:10 UMĚNÍ PLAKAT /fk/
Drama, Dánsko, 2006, 106 min, 60 / 70 Kč*
Výstřední portrét jedné rodiny začátku 70. let
viděný nevinnýma ale zároveň nemilosrdnýma
očima jedenáctiletého Allana. Úzkostlivý otec,
rezignovaná matka a sestra skrývající rodinné
tajemství – s tím se Allan nehodlá smířit a rozhodne se udělat je šťastnými. Režie: P.Fog,
Hrají:J. Asholt, B.Henriksen.
SOBOTA 15. 11.
16:00 (děti)
O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM
ŠEVCI
Klasická pohádka, Československo, 1987, 87
min, 55 Kč
Švec Jíra si vyrobí křídla z kůže, aby s jejich
pomocí vysvobodil princeznu Jasněnku z krá-

PÁTEK 28. 11.
20:10 PŮLNOČNÍ KOVBOJ /fk/
Drama, USA, 1969, 113 min, 46 / 60 Kč*
Trojoscarový legendární film režiséra Johna
Schlesingera je výpovědí o konci éry 60.let,
plném zklamaných snů a deziluzí. Příběh dvou
ztroskotanců, naivní-ho venkovského kovboje
a newyorkského mrzáka, které náhoda svede
dohro-mady a uvrhne na smetiště lidských
osudů. Hraí: Dustin Hoffman, Jon Voight.

lovské věže a taky zrušil kletbu zlé čarodějnice. Režie: Z.Troška. Pro všechny diváky dětský časopis + losování o plakáty a PC hry !!
20:10 MÁJ
Poetický, Česko, 2008, 80 min, 70 Kč
Po divácky velice úspěšné adaptaci Erbenovy
Kytice přichází tentokrát režisér F.A. Brabec
s působivým filmovým zpracováním Máchova
Máje: „Nad temné hory růžný den, vyvstav
májový budí dol, nad lesy ještě kol a kol – lehká co mlha – bloudí sen…“ Hrají:
J.Tříska, M.Stropnický, V.Javorský a další.

SOBOTA 29. 11.
16:00 (děti) KUNG-FU PANDA
Animovaná akční komedie, USA, 2008, 88
min, 70 Kč
Žil byl jednou ve středověké Číně pandí chlapec jménem Po. Měl odvahu a odhodlání,
a tak se z uťápnutého nešiky vypracoval až na
legendárního Dračího bojovníka. Pro všechny
diváky dětský časopis + losování o plakáty
a PC hry !!

STŘEDA 19. 11.
20:10 PO SVATBĚ /fk/
Drama, Dánsko / Švédsko, 2006, 120 min, 60
/ 70 Kč*
Jeden z nejlepších filmů současné dánské kinematografie nominovaný na Oscara za cizo-

20:10 NESTYDA
Komedie, Česko, 2008, 88 min, 70 Kč
Jan Hřebejk natočil na motivy Povídek o manželství a sexu M.Viewegha úsměvný příběh
milujícího manžela, starostlivého otce a populárního moderátora TV předpovědi počasí
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(J.Macháček). Ten z obavy ze stárnutí ztratí
hlavu a zběhne k mladé milence, načež se jeho život mění ve zběsilou jízdu plnou ztřeštěných situací… Dále hrají: P.Liška, E.Vášáryová, P. Landovský ad.
* U filmů označených FK je sleva pro členy filmového klubu. Členské průkazky jsou k dostání v pokladně kina za 20 Kč.

: MNÍŠEK POD BRDY

Vánoční koncert
Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy vás zvou na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Václava v Mníšku
pod Brdy. Ve čtvrtek dne 25. 12. 2008 – první
svátek vánoční, od 1600 hod. vystoupí Pavel Pavel Červinka – baryton a Josef Lecian – varhany.
Program: J. Stanley, J. J. Ryba, J. A. Sehling,
K. B. Kopřiva, C. Franck, D. Zipoli, J. N. Seger
a vánoční lidové písně evropských národů.

Brdský kos
Devátý ročník pěvecké soutěže pro děti i mládež do 18 let Brdský kos se koná v sobotu
dne 18. října od 15 hodin v divadélku „K“
v Mníšku pod Brdy. Podrobné informace
o soutěži byly zveřejněny v minulém čísle informačního listu.

Klášter a kostelík sv. Maří Magdaleny v barokním areálu Skalka
Český svaz ochránců přírody spolu s městem
Mníšek pořádá kostelíku sv. Máří Magdaleny
na Skalce ve dnech 2. – 16. listopadu výstavu
fotografií Pohledy do přírody. Jedná se o vítězné fotografie z celostátní fotosoutěže.

Výstavu můžete shlédnout vždy o sobotách
a nedělích od 10 do 17 hodin, v ostatní dny to
je také možné, ale musíte se předem domluvit
se správcem areálu na telefonu 732-931219.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu barokního areálu Skalka.

: Kino Radotín
1. sobota – 17 a 19:30 / MAMMA, MIA
Na vlnách rytmických písniček skupiny ABBA
se přenesete na malý řecký ostrůvek, kde se
řeší trojnásobné otcovství, jedna svatba a radost ze života.
2. neděle – 17 a 19:30 / TOBRUK
Osudy českých vojáků, účastnících se na podzim r.1941 obrany libyjského přístavu.
7. pátek – 18 / TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Musí zbavit město Gotham City nebezpečných zločineckých gangů. V hlavních
rolích Christian BALE, Michael CAINE, Heath
LEDGER, Maggie GYLLENHAALOVÁ.

Pokračování na straně 14

VEŠKERÉ STAVEBNÍ,
OBKLADAČSKÉ A FASÁDNÍ PRÁCE
Pavel Strejček – zednictví
Za Parkem 868, 252 29 Dobřichovice
tel: 776 460 006

Nabídka zaměstnání
Chystáte rekonstrukci? Řešíte problém
bydlení? Chybí vám hotovost?
Proplatím i zpětně Vaše náklady, které jste již
investovali (hotové peníze na cokoli).
Volejte 723 778 570, pište: dana.vavrova@volny.cz

• pokladní
• řidiče (dodávka nebo Avia)
• skladníka
přijme velkoobchod potraviny cash&carry
v Praze 5 – Velkotržnice Lipence.

Zdědili jste nemovitost? Rozvádíte se?

Telefon 777-661 111

Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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Pronájem zařízeného bytu 4+1
informace na tel.: 777 330 292
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Připravte svůj trávník na sezónu!
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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
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111 nebo 974−882−103
Městská policie
724 060 620

I nové stromy v centru obce se zabarvily
8. sobota – 17 a 19:30 / PAŘÍŽ
Pierre tančil v Moulin Rouge, ovšem osudová
diagnóza ho uzavřela ve čtyřech zdech bytu,
v němž čeká na případného dárce srdce a pokouší se vyrovnat s možným koncem.
9. neděle – 17 a 19:30 / STALO SE
Otec rodiny se svými blízkými prchá před ekologickou katastrofou, která má, zdá se, vyhubit lidstvo.
14. pá – 17 a 19:30 / ZAPOMENUTÝ OSTROV
Rodinná dobrodružná komedie o malé Nim,
žijící na ztraceném ostrově a neurotické spisovatelce, která ji musí zachránit.
15. sobota – 17 a 19:30 / MÁJ
Výpravný historický film F. A. Brabce.
16. neděle – 17 a 19:30 / V BRUGÁCH
Černá komedie o dvojici nájemných vrahů,
kteří jsou po zfušovaném kšeftu odklizeni do
Belgie. „Dovolená končí“, když jeden dostane
od šéfa pokyn odklidit druhého.
21. pátek – 17 a 19:30 / KONEČNĚ SPOLU
Hořká komedie o stárnoucí ženě, která řeší
hned několik životních katastrof, aniž by se při
tom vzdala svého snu-stát se matkou.
22. so – 17 a 19:30 / NEUVĚŘITELNÝ HULK
V občanském životě je Bruce sympatický vědec, ve stavu zuřivosti se mění v šílené zelené
monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe.
23. neděle – 18 hodin / 1 2
Nikita Michalkov natočil politicky aktualizované drama, v němž dvanáctičlenná porota před
vynesením verdiktu zkoumá víc než jen důkazy o vině čečenského chlapce.
28. pátek – 17 a 19:30 / PENELOPE
Moderní pohádka o prastaré rodinné kletbě,
která ženám rodu Wihernových naděluje mís-

to nosu prasečí rypáček. Vysvobozením je
muž, který je bude milovat takové, jaké jsou.
29. sobota – 17 a 19:30 / ĎÁBLOVA DÍLNA
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob. Nacisté zfalšovali čtyřnásobek
britské devizové rezervy. Strhující vzpomínky
vězně č.64401.
30. neděle – 17 a 19:30 / DĚTI NOCI
Michaela Pavlátová se vydala do nočního Karlína, kde hledá životní motivaci a energii náhle
letargická Ofka, potácející se mezi rodinným
stereotypem, zradou přítele a oddaností kamaráda. V hlavních rolíc Martha ISSOVÁ, Jiří
MÁDL, Jan DOLANSKÝ, Kristýna NOVÁKOVÁ, Lenka TERMEROVÁ.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ kina Radotín
2. 10. Ne / KRTEK A OSLAVA
9. 10. Ne / VLÁČEK KOLEJÁČEK
16. 10. Ne / VZPOURA HRAČEK
23. 10. Ne / DÁŠENKA II
30. 10. Ne / S KRTKEM DO POHÁDKY II
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. tel. 257 910 322

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
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 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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