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SLOVO STAROSTY
Končí rok 2009. Na závěr roku se sluší poděkovat všem kdo se jakýmkoli způsobem zasloužili
o to, aby byl život v našem městě příjemnější
a hezčí. Rád bych poděkoval i všem, kteří se
podíleli na každodenní práci pro naši obec. Jedná se zejména o ty, jejichž práce není na první
pohled vidět, ale bez nichž by řada projektů nebylo možné realizovat. Jedná se v první řadě
o tajemníka ing. Petra Hampla a bývalého starostu RNDr. Kratochvíla, kteří jsou pro mne při
práci na úřadě velkou oporou. Poděkovat bych
chtěl ale i všem pracovnicím obecního a stavebního úřadu. Za pomoc při přípravě všech
kulturních akcí jako např. Adventní trhy, Vinařské
slavnosti, Sochařské sympózium, různé koncerty apod. bych rád poděkoval kulturní referentce
a pracovníkům technických služeb.

Dík patří také všem, kdo finančně přispěli
a nebo svým vlivem pomohli k rozvoji Dobřichovic a v neposlední řadě děkuji všem zastupitelům a radním za aktivní zájem o dění v obci a určitou důvěru, bez níž by byla moje práce
na úřadě mnohem obtížnější. Velmi bych také
chtěl poděkovat těm, kteří v Dobřichovicích již
řadu let bydlí a odhodlali se přehlásit si do
Dobřichovic trvalé bydliště a tím přispět významně do obecní pokladny. Asi za největší
úspěch tohoto roku bych považoval rekonstrukci dobřichovického parku a dokončení rekonstrukce Krajníkovy ulice.
Na závěr celého roku bych Vám všem chtěl
popřát krásné a klidné Vánoční svátky, které
budete jistě trávit v kruhu svých nejbližších,
hodně štěstí a spokojenosti. Do Nového roku
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2010 Vám přeji hlavně zdraví, hodně dobrých
přátel a taky určitou dávku štěstí, které všichni potřebujeme.
Michael Pánek

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Do Nového roku 2010
Tímto číslem završil dobřichovický Informační
list patnáctý rok své existence. První rok jsme
byli rádi, když jsme naplnili jednou měsíčně
čtyři strany formátu A4. V posledních několika
letech se rozsah ustálil na 16 plnobarevných
stran, v několika případech měl list dokonce
stran dvacet.

Několik let již zadáváme tisk barevně, což
umožňuje vám přinést i kvalitní fotografie ze
života obyvatel našeho mladého města, ale
i kvalitní inzerci, která nám pomáhá ve financování. Nové technologie umožnily barevný
tisk za příznivých cenových podmínek a hodláme v tom pokračovat.
List si klade za hlavní cíl poskytovat svým čtenářům kvalitní, ověřené a serózní informace

Zimní pohled na Dobřichovice Snad se brzy dočkáme tohoto krásného pohledu z Krásné stráně.
Foto Roman Garba

o tom, co se děje v Dobřichovicích a v nejbližším okolí. Záměrně nestiskneme černou kroniku, soudničky a další senzace, na ty mají
čtenáři jiné zdroje.
Řada lidí tvrdí, že právě tyto drby, rvačky mezi
manžely, alkoholové dýchánky, event. i mordy
čtenáři milují a právě proto si určité tiskoviny
kupují. Je to jako s tím vejcem a slepicí – někteří novináři si bez bulvárních zpráv své noviny nedovedou představit, do čtenářů takové
scénky doslova hustí a ti pak jejich výtvory kupují. Ovšem bez bulváru by lidé také mohli existovat, dokonce si myslím že lépe než s ním
a nedovedu si představit, jak mám naložit s informací, že poslední Miss ČR má nyní nového
milence a co to znamená pro Dobřichovice. Je
mi to jednoduše jedno a myslím, že nejsem
sám.
Takže ani v budoucnu takové zprávy v našem
Informačním listu nehledejte, nenajdete je
tam. Zato tam najdete zprávy co se děje v naší školce, ve škole, jak starosta shání peníze
na zlepšení života v našem městě, co dělá
městská policie, co se chystá na úseku dopravy, jak probíhají práce na územních nebo regulačních plánech, jaké kulturní, společenské
a sportovní akce se připravují, kam můžete jít
do kina a na co, atd. atd. Máte-li i vy nějaké zajímavé informace, které by mohly být užitečné
i jiným, pošlete nám je do redakce a rádi je
otiskneme.
Rádi bychom také tiskli názory vás, čtenářů,
jakkoliv budou kritické. Ale budeme tisknout
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jen příspěvky podepsané, nikoli anonymní výlevy. Neváhejte tedy, pište a sdělte všem své
názory.
Redakce Informačního listu přeje všem čtenářům krásný a úspěšný Nový Rok 2010, přeje
všem občanům Dobřichovic hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti a aby se nám všem
v těch našich Dobřichovicích dobře žilo a abychom zde byli šťastni.
V. Kratochvíl

: Nový vlakový jízdní øád
Od neděle 13. prosince platí nový jízdní řád
ČD. Nepřináší na naší trati Praha – Beroun
a zpět žádné zásadní změny. Vlaky mezi Dobřichovicemi a Prahou-Smíchovem a Hlavním
nádražím budou opět jezdit celý den od 4.21
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ráno až do 23.21 v noci v intervalu každých 30
minut. Navíc ve špičkách mezi 6 – 8 hodin ráno a 15.00 – 18.30 odpoledne pojedou ještě
zrychlené vlaky na trase Praha Hlavní nádraží
– Smíchov – Řevnice a zpět. Bohužel se ale
změnil již vžitý takt, tj. čas odjezdu vlaků.
Z Dobřichovic budou nyní odjíždět vlaky každou 21. minutu a každou 51. minutu v hodině.
Zrychlené vlaky ve špičkách pak každou 11.
minutu a 41. minutu v hodině.
Tak např. ráno pojede vlak do Prahy v 5.51,
6.11, v 6.21, v 6.41, v 6.51, v 7.11, v 7.21,
v 7.41, v 7.51, v 8.11, v 8.21, v 8.51, všechny
tyto vlaky pojedou až na Hlavní nádraží. Poslední vlak z Dobřichovic do Prahy pojede ve
23.21 hodin.
První ranní resp. poslední večerní vlak pojede
z Prahy hlavního nádraží 0.19 a ze Smíchova

0.27. První opravdu ranní vlak pojede ve 4.09
resp. ve 4.17 a takt času odjezdu z Hlavního
nádraží bude každou 9. minutu a každou 39.
minutu, ze Smíchova pak každou 17. a každou 47. minutu v hodině. Tedy podobně jako
z Dobřichovic do Prahy, i v opačném směru
pojedou vlaky každých 30 minut mezi 4.09 ráno a 0.19 po půlnoci. Ve odpolední špičce, tj.
mezi 15 a 18 hod. pojedou navíc zrychlené
vlaky na trase Praha-hlavní nádraží – Řevnice a zpět také v intervalu každých 30 minut,
v taktu každou 24. minutu a 54. minutu v hodině z Hlavního a každou 2. a každou 32. minutu ze Smíchova. Jen pro úplnost, ve špičkách ještě jezdí další vlaky na trase
Praha-Hlavní do Radotína a zpět.
Tak např. odpoledne pojede vlak z PrahySmíchova do Dobřichovic v 16.17, v 16.32,
v 16.47, v 17.02, v 17.17, v 17.32, v 17.47,
v 18.02 atd. Všechny tyto vlaky pojedou
z Hlavního nádraží s odjezdem o 7 minut dříve.
České dráhy oznámily, že nahradí asi polovinu prastarých „panťáků“ moderními soupravami „City Elefant“, tak uvidíme jak to dopadne. Musíme se tedy zvyknout na to, že
z Dobřichovic pojedou vlaky o 3 minuty později než jsme byli dosud zvyklí a změny jsou
i v taktu vlaků odjíždějících z Prahy.
Jízdní řád v kartičkovém skládacím formátu si
můžete opatřit na www.ropid.cz.
V. Kratochvíl

: Tøíkrálová sbírka
v Dobøichovicích
Již podesáté pořádá Charita ČR po celé republice Tříkrálovou sbírku a letos se s koledníky v převleku tří králů setkáme ve dnech od
3. do 11. ledna 2010 také v Dobřichovicích
a sousedních obcích. Koledníci Tříkrálové
sbírky se vypraví do ulic, domácností, úřadů
a dalších míst a přinesou tam radostnou
zvěst vánočních svátků. Vždyť o svátku Zjevení Páně, neboli Tří králů si křesťané vždy 6.
ledna připomínají, že Bůh se zjevuje jako člověk, jako narozené dítě. K místu jeho narození v Betlémě připutovali tři bibličtí mudrci,
hvězdopravci z Arábie, kteří zpozorovali
zvláštní úkaz na nebi, kometu, a v ní viděli
znamení příchodu prorokovaného vykupitele.
Toužili spatřit ho na vlastní oči, a tak se vypravili za touto zářící hvězdou, která je vedla.
Dříve byl svátek Tří králů poslední příležitostí
k vánočnímu koledování, v novodobé historii
patří tato doba Tříkrálové sbírce, která se
svým rozsahem řadí k největším dobrovolnickým projektům v ČR. V údolí Berounky se organizace sbírky ujala Farní charita Řevnice
(http://revnice.charita.cz) a její výtěžek věnuje
místním lidem, kteří pečují o postižené nebo
nemohoucí rodinné příslušníky. Část sbírky
bude věnována na úpravu charitního domu
pro seniory v Mukařově a provoz azylového
domu sv. Terezie v Praze na Karlíně.
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Lidé, kteří potkají koledníky v ulicích nebo je
uvítají ve svých domovech budou moci přispět do jejich úředně zapečetěných pokladniček. Jeden z koledníků bude mít průkaz vydaný Charitou ČR. Na dveře domů, které
navštíví, napíší posvěcenou křídou zkratku
K+M+B+2010, což lze vykládat jako iniciály
Tří králů (Kašpar, Baltazar, Melichar) nebo jako formuli požehnání: Christus masionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku.
(ev)

: Zájezd na Domalicko
První podzimní sobotu směřoval náš zájezd
na Domažlicko. V Kolovči, městečku známém
chodskou keramickou, nás zaujalo muzeum
techniky a řemesel s expozicemi dílen venkovských řemeslníků před 50 až 150 lety; keramickou vstupenku – chodskou vázičku dostal každý. Nevyužita zůstala nabízená zdejší
specialita mlýn na přemílání starých bab na
mladé panny (v poměru 5 : 1), protože požadovaný sortiment jsme neměli k dispozici.
Po obědě v zajímavé hospodě v Trhanově byla naším cílem slavnost otevření dubové aleje Jana Vrby. Hluboko v lesích na jihovýchodním úpatí Čerchova (1.042 m n. m.) v zaniklé
obci Fichtenbach, 1 km od státní hranice je
opuštěný malebný kout Českého lesa již v povodí Dunaje. Sem umístil děj své povídkové
sbírky Zapomenuté údolí z roku 1926 lesnický a myslivecký spisovatel Jan Vrba (18891961), narozený i pochovaný v Klenčí pod
Čerchovem).
Dubová alej v délce 800 m má 86 jedinců dubu letního s obvody kmenů až do 400 cm.
Vedla tudy kdysi hlavní cesta do Fűrth im
Wald, vzdáleného asi 5 km, kam byly dopravovány zdejší sklářské výrobky. Léta neslouží
již ani budova roty PS.
Je to tak zapadlé místo, že jsem byl přesvědčen, že nikdo z dobřichovických účastníků
tam nikdy nebyl. Chyba! – pan Vilhum místo
poznal, sloužil tu kdysi u technických praporů,
jen mu teď chyběl štěkot hraničářských psů.
Slavnost byla pozoruhodná, projevy, vzpomínky na spisovatele Vrbu, dudáci, pasování
a vyhlašování aleje. Účast byla vysoká – asi
250 ctitelů přírody a tradic.
Později odpoledne jsme ještě ztekli kótu
848 m n. m. a hrad Přimdu – nejstarší dochovaný hrad v ČR z roku 1121, býval hraniční
pevností.
Ing. Pavel Kyzlík

: Mìstská policie hlásí
Dne 14. listopadu 2009 v ranních hodinách
přijala Městská policie Černošice oznámení
o poškození plotu v ul. 5. května u objektu Hasičské stanice v Dobřichovicích. Na tomto základě hlídka provedla dokumentaci místa činu
a dále bylo provedeno šetření k celé věci

Navštívili jsme také hraniční hrad Přimdu
v bezprostředním okolí. K celé události byl nalezen svědek, který přivedl strážníky na stopu
pachatele. Tento byl hlídkou zajištěn o dva dny
později, při kontrole mládeže u místního zámku. Pachatel se ke spáchanému skutku doznal a čeká ho řízení o přestupku a náhrada
škody.
Dne 2. prosince 2009 ve večerních hodinách
vyjížděla hlídka městské policie na základě
oznámení do města Dobřichovice, kde mělo
dojít k úniku nečistot z čistírny odpadních vod
do řeky Berounky. Na hlídku zde již čekal
oznamovatel, za jehož přítomnosti došlo
k odebrání vzorku. Celá věc byla předána jako
podezření ze správního deliktu k projednání na
Odbor životního prostředí MÚ Černošice.
V brzkých ranních hodinách dne 7. prosince
2009 vykonávala dvoučlenná hlídka strážníků
Městské policie Černošice hlídkovou činnost
v katastru města Dobřichovice. Při této činnosti hlídka prováděla kontrolu zaparkovaných vozidel, přičemž vjela do ulice Za Parkem, kde uviděla muže, který na hlídku začal
mávat. Muž hlídce sdělil, že pronásleduje dva
zloděje, kteří se před několika minutami vloupali do sklepa jednoho z domů. Strážníci se
vydali pachatele trestného činu stíhat. Po několika minutách se dostavila druhá hlídka
městské policie a hlídka Policie ČR, která na
místo byla též přivolána. Na místě trestného
činu byl strážníky nalezen mobilní telefon jednoho z pachatelů, který byl následně ustanoven. Oba muži přijeli do Dobřichovic z Prahy,
aby zde kradli. Celou věc si převzala Policie
ČR, která zahájila úkony trestního řízení.
GD

: Oprava a omluva
Do minulého čísla se vloudil nepříjemný omyl.
V článku „Dobřichovice v Kansasu“ jste se
mohli dočíst, že kontakty s francouzským
městečkem Villieu Loyes Mollon se datují od
roku 1977. Správně to je od roku 1997. V roce 1977 by byly kontakty s Francii zhola nemožné.
Za chybu se omlouváme.
vk

: Klub aktivního stáøí
Rádi bychom seznámili čtenáře informačního
listu s nabídkou Rodinného centra Leťánek
v Letech u Dobřichovic. Kromě široké nabídky kurzů zde nedávno vznikl také Klub aktivního stáří. Jde o pravidelná setkávání se zajímavými hosty (spisovateli, herci, cestovateli,
vědci, lékaři …), vzdělávací semináře (trénink
paměti, počítače, němčina…), společná posezení či hravá tvoření (vánoční dílny…),
oslavy (Den matek, Den seniorů…), meditace, zájezdy apod. Patronem klubu je berounský spisovatel Jan Kříž, který dlouhodobě žil
v Itálii. Klub zahájil svou činnost dne 8. listopadu vyprávěním pana Kříže o Itálii. Další
setkání se uskutečnilo 14. prosince s vánoční
besídkou.
Naše centrum nabízí také Relaxační cvičení
pro seniory, které se koná každý čtvrtek od
11:30-12:30 v TJ Sokol Lety.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.letanek.cz.
resla
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lují a prožívají. A protože si Mikulášovy hovory
s dětmi vyžadovaly patřičné soukromí, vymezil
si ve svém čase na děti z Lumku celý týden!

Vánoèní LUMEK

: Den otevøených dveøí v ZŠ
Dne 25. listopadu 2009 škola organizovala
„Den otevřených dveří“. Jako každý rok se přišli podívat rodiče i prarodiče našich žáků, ale
i ti, kterým děti do školy teprve půjdou. Dokonce nás poctili návštěvou i někteří naši bývali absolventi (že by se jim stýskalo?).
Každého příchozího přivítali žáci 4. nebo 9.
ročníků, kteří také poskytovali informace
o tom, kde se jednotlivé třídy nacházejí a zároveň žádali příchozí o odpověď na letošní
otázku: Jak se podle Vás změnila škola od Vašich školních let?
Z odevzdaných odpovědí vyplývá, že většina cítí velkou změnu, ke které ve vzdělávání došlo,
jak ve vybavení školy, tak i v celkové atmosféře.
Ve třídách si mohli návštěvníci vyzkoušet společnou práci s dětmi, být diváky při prezentacích a také mohli ocenit, co všechno se děti již
naučily. Pro mnohé bylo zajímavé sledovat své
dítě v rámci školní skupiny, a vidět ho tak v jiné
roli než doma. Možná, že někteří rodiče na základě své zkušenosti více ocení práci učitelů.
Letos během dne otevřených dveří navštívilo
naši školu přibližně 120 návštěvníků, z toho
budovu prvního stupně 114. Při diskusích
s panem ředitelem B. Stejskalem se rodiče
zajímali zejména o budoucí kapacitu školy, řešení přístavby a další provozní záležitosti.

majiteli, že se jeho psa všichni bojíme („kavkazští ovčáci jsou více než středně velcí případně
velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu,
jsou od přírody ostří a k cizím lidem nedůvěřiví“,
souhlasí chovatelský portál Mazlíčci)....a požádala, aby napříště dostával na procházky náhubek. Nestalo se nic...a jak jsem dávala příhodu
varovně dál, ukázalo se, že zdaleka nejsem sama – každý už nějaký obdobný zážitek měl.
Včera nás zas „seprala“ navolno pobíhající velká, bílá Dora. Dostala sice co proto, ale vodítko
ne....Těžko uhodnout, co se komu honí v hlavě.
Za sebe si nedovedu představit, že by můj pes
někoho pokousal a já bych se nepostarala, aby
se to už nemohlo opakovat.
A tak protože jsme každý jiný, musím znovu –
a tentokrát už veřejně – požádat všechny majitele psů, splňujících kategorii neposlušný / útočný,
aby se zamysleli a své mazlíčky opatřili bezpečným náhubkem. Něco bychom totiž udělat měli.
Jinak se napadení psi začnou bránit (popřípadě
to „dávat dál“), a to bychom pak měli v Dobřichovicích další specifikum – smečku vzteklých
psů...a to, předpokládám, nikdo nechceme.
Ovšem nad jedním člověku zůstává rozum stát:
domlouvání a výchova... netýká se to spíš dětí?!
Luisa Geisslerová

Andìl a Mikuláš si
s dìtmi z Lumku
povídali celý týden

: Našim pejskaøùm...
Denně potkávám na psí procházce další dobřichovické pejskaře...většinou už se známe
a proto víme, že někteří psi kolem sebe neprojdou – proto musí být před setkáním uvázáni. Jiní jsou naopak odjakživa kamarádi
a setkání je všestranně radostné...A pokud se
blíží pes, kterého neznám, toho svého na každý pád přivolám a uvážu. Ukáže-li se, že to bylo zbytečné, tím lépe. Děláme to tak téměř
všichni – jenže bohužel právě jen téměř.
V uplynulém roce byl můj pes opakovaně napaden a pokousán některým ze svých zuřivých
soukmenovců. Ani jeden z majitelů se neomluvil, natož aby přijal „příslušná opatření“. Dobrým
příkladem je psí „obluda“ jménem Elsa. Nikdo ji
nevychoval a nikdo neudrží, přesto chodí na
pravidelné vycházky. Takto si nás jednoho dne
doběhla a když se řvoucí klubko rozpadlo, můj
pes měl pokousaná celá záda. Vysvětlila jsem

Ať si říká, kdo chce, co chce, pro děti je měsíc prosinec obzvlášť štědrý, voňavý a tvořivý, plný říkaček, melodií i příběhů.
V Lumku všechno začalo ještě před prvním
adventem. Chystaly se balíčky, které měl Mikuláš s andělem dětem v průběhu celého týdne před sv. Mikulášem nadělovat. Kromě toho
měl i jinou důležitou práci - dělal si poznámky
do své moudré knihy, radil se s andělem i s rodiči, aby mohl s dětmi promlouvat a debatovat
o tom, co je dobré a co špatné, a následně
pak děti spravedlivě obdarovat.
Děti měly také mnoho práce. Celý týden tvořily - malovaly, lepily a jinak vyráběly andílky
i čerty, zpívaly Mik, Miku… a Mikuláš ztratil
plášť, učily se novou básničku o Mikuláši. Také poslouchaly první adventní příběh a legendu o sv. Mikuláši.
Mikuláš s andělem přicházel za každým dítětem zvlášť, a to skrze divadélko, které děti mi-

Vánoční dárky si děti v Lumku jisto jistě zaslouží - prožily adventní čas opravdu aktivně. Pekly cukroví, vyráběly ozdůbky, zpívaly a ani na ptáčky v krmítku nezapomněly...
Na ročním stolku v Lumku vystřídala skřítky
Podzimníčky víla Zima. Děti jej po celý prosinec sledovaly - jak se blížily Vánoce, přibývaly
na něm i figurky Betléma. A když tam našly
i hvězdičky, které podle legendy Marii dovedly
do Betléma, věděly, že se v divadélku mohou
těšit na příběh „Cesta do Betléma“, který byl
na poslední týdny v roce pro děti připraven.
Po Mikuláši byl celý Lumek provoněný - pekly
se perníčky a jiné druhy cukroví, děti se učily
koledy a vyráběly různé ozdoby na stůl i na
stromek. K tomu se hrálo a zpívalo, jak jinak
než vánočně!
18. prosince proběhla tradiční Vánoční slavnost - čas prožitý společně s dětmi a rodiči ve
sváteční atmosféře. Na děti čekal anděl a doprovodil je za zpěvu koled do středu spirály
z chvojí pro vánoční světélko. A pro dospěláky
jsme připravili vánoční punč!
Děkujeme vedení dobřichovické školy, které
nám vychází vstříc v propůjčování prostor na
naše slavnosti.
Přejeme vám všem mnoho dobrého do nového roku!
Mgr. Renata Bartoníčková, Ing. Barbora Tesařová, www.ilumen.cz

: Lednové pøednášky školní
psycholoky
Občanské sdružení Lumen připravilo na leden
další ze série přednášek Mgr. Jany Doksanské na témata týkající se rozvoje a výchovy
dětí.
První přednáška v lednu se uskuteční v úterý
12. 1. od 17 hodin v budově Lumku v Dobřichovicích. Jejím obsahem je téma „Když zlobí
mé dítě, je problémové?“.
Druhá přednáška je naplánována na 26.1.
rovněž od 17 hodin na stejném místě. Jejím
tématem je „Dětská relaxace“
Přednášky jsou podporovány MěÚ Dobřichovice, vstup je zdarma.
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ZAJÍMAVOSTI
: Mìsíc LEDEN
Pro první měsíc v roce máme v češtině krásné poetické přírodní jméno (na rozdíl od většiny jazyků, kde je odvozován od latinského januarius).
Je-li předchozí prosinec teplotně nadnormální, bývá teplejší i leden, ale sám leden již statistický vliv na další měsíce nemá.
Po obvyklé vánoční oblevě s frekvencí 60 %
nastává Novoroční zima a se 75% pravděpodobností následuje Tříkrálové oteplení. Ještě
existuje Hyginská zima (psí dny) a Fabiánská
zima, tedy koncem ledna bývá větrné počasí
(Na Saleského Františka – tj. 29. ledna – Meluzína si často zapíská).
Nejnižší lednové teploty jsou již starého data: 5. ledna 1789 bylo -27,2°C, 13. ledna
1799 -24,8°C, -26,8°C a 3. ledna 1830 27,5°C. V dlouhodobém průměru zima kulminuje mezi
8. až 15. lednem, kdy nejnižší průměrnou teplotu má 10. leden, jen -2,1°C. Leden je asi
v polovině případů nejchladnějším měsícem
roku s průměrem -0,9°C. Ve 28% případů je to
únor, ve 20% roků prosinec a ve 2% březen.
Mimořádně chladné ledny byly v letech 1799,
1838 a válečné roky 1940 a 1942.
Naproti tomu velmi teplé ledny byly v roce
1796 (průměr + 5,8°C) a v letech 1921 a 1983
s průměrnou teplotou +5°C, tedy 6° nad dlouhodobým průměrem. Jednotlivé nejteplejší
lednové dny jsou soustředěny do posledních
let: 6. ledna 1999 bylo +14,2°C, 9. ledna 1991
+16,7°C, 12. ledna 1993 dokonce +17,4°C
(což je nejteplejší lednový den v historii pozorování v Klementinu od roku 1770), 18. ledna
2007 +15,4°C a pět po sobě jdoucích teplotních rekordů z roku 2002 od 28. ledna s maximem +15,3°C.
Méně známé pranostiky říkají: Když krtek ryje
v lednu, končí zima v květnu, Leden studený –
duben zelený, Jsou-li v masopustě dlouhý
rampouchy, bude úrodný rok na mouchy.
Nejvíce přísloví se vztahuje k Novému roku
(Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh) nebo
k Pavla obrácení tj. 25. ledna (Medvěd na sv.
Pavla obrácení obrací se na druhý bok … což
značí polovinu zimy).
Z kronik:
Zima ukrutná byla, sněhu nadmíru mnoho
napadlo – rok 1029 – Václav Hájek z Libočan
Zima byla tak mírná, že nenapadl vůbec
žádný sníh- rok 1123 – R. Hennig
K moru nemalou příčinu dala velmi měkká
a teplá zima. Hned z počátku roku tak teplé a jasní byli časové, že měsíce ledna stromoví a štěpí kvésti počalo – rok 1186 Daniel Adam z Veleslavína

Ve Vltavě na Zbraslavi bylo po 6. ledna tak
málo vody, že ze dvou mlýnů stěží stačila
voda pro jedno kolo – letopisy roku 1514.
Byla velká zima po celý leden. Jaderské
moře zamrzlo až na 12 mil od pobřeží, Benátky byly uzavřeny. Zamrzl Bospor a po
ledu bylo možno přijít do Asie – rok 1621.
Katastrofální zima byla v roce 1739/1740
(nazývaná hrozná, sibiřská, laponská,
grónská).
Nejdelší zima byla v roce 1695.
Lednové povodně na Berounce nejsou časté
ani významné. Větší vody prošly 16. ledna
1968,
14. ledna 1982 a 25. ledna 1986, ale hrozí ledové zácpy. Tak v polovině ledna 1941 bylo
vytopeno přízemí dobřichovické školy, zaplaven střed obce i okolní ulice, řekou šly kry, které způsobily další škody. Přes dobřichovický
most musela být zakázána doprava.
Ing. Pavel Kyzlík

: Zlatý vìk èeské samosprávy
se uvádí mezi lety 1870 a 1900. Vliv této samosprávy na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech byl značný. Tak to zpracoval
ve své studii M. Hlavička.
Proč zlatý věk a z čeho vyplynul:
v čele stáli významní reprezentanti české
samosprávy K. Adámek, F. Schwarz, J.
Kristián z Lobkovic aj.,
v řadě míst vedla obec nová městská elita
– čeští podnikatelé,
šlechta se snažila neúspěšně udržet jako
samosprávné jednotky obvody velkostatků
a panství, ale jako základní jednotky byly
přijaty obce a jejich katastry,
ačkoliv k tomu neexistovala právní norma,
užívání jazyků češtiny a němčiny se národnostně ustálilo,
úspěšný byl proces sdružování a politizace
českých samospráv,
byl zachován majetek obcí a vyřešeno jeho
společné užívání,
školství pod záštitou samospráv dobře fungovalo, vztah občanů ke vzdělání, škole
a učiteli byl pozitivní,
přístup k hospodářským výstavám a kulturním akcím byl obecně velmi aktivní,
úřadování bylo jednoduché a efektivní.
Z podkladů Okresního státního archivu vybral
Pavel Kyzlík s přáním obnovení nového zlatého věku samosprávy.
A ještě zajímavá moudrost z Archivu z pozůstalostní agendy Loun, Mostu, Žatce a Ústí
z let 1526-1620 (3 tisíce testamentů a 1 tisíc
pozůstalostních inventářů): „Nedávej statku
žádnému dokud duše v těle.“
Ing. Pavel Kyzlík

: Je køesanství nudné
a zbyteèné?
Možná už jste si tuto nebo jinou podobnou
otázku také někdy položili. Možná jste se někdy zabývali hledáním smyslu lidského života,
hledáním pravdy a podobnými otázkami. Každý člověk hledá odpovědi na duchovní otázky,
přestože stále více žijeme v materiálně smýšlející společnosti.
Otázka „Je křesťanství nudné a zbytečné?“ je
zároveň název prvního tématu kurzu Alfa, který pořádá Římskokatolická farnost Řevnice.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promluvami a prostorem pro debatu nad základy
křesťanství. Nejedná se o žádné teologické
vyučování, ale o neformální setkávání s možností diskuse v malých skupinkách.
Proč ALFA?
A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství.
L imonáda aj. Občerstvení. Společné jídlo dává lidem příležitost se spřátelit.
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je možné poznávat uvolněně a s humorem.
A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat, na co chce, a projevit svůj názor.
Kurz je veden týmem spolupracovníků, je
zdarma, dle vlastního uvážení můžete přispět
na občerstvení. Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete!
Kurzy Alfa vznikly kolem roku 1990 v anglikánské církvi v Londýně. Jejich zakladatelem
je anglikánský duchovní Nicky Gumbel, který
napsal několik velice úspěšných knih o křesťanské víře. Kurzy měly velký úspěch a přinesly povzbuzení mnoha lidem. Tak se postupně
rozšířily do všech křesťanských církví po celém světě. V České republice kurzy Alfa koordinuje Křesťanská misijní společnost.
Kurz v řevnické farnosti bude probíhat od 9.
února do 20. dubna 2010 každé úterý od 9:30
do 12:00. Součástí kurzu bude i jeden společný půlden s obědem (v sobotu asi v polovině
kurzu). Přihlásit se může každý, kdo se chce
více dozvědět o křesťanství, najít nové přátele
a má v úterý dopoledne čas. Je také možné
přihlásit se pouze na úvodní dopoledne. Rádi
vám podáme bližší informace.
Kontaktní osoba: Jitka Folejtarová mobil: 774
625 502, pevná linka: 257 711 388
Místo konání kurzu: fara Řevnice, nám. krále
Jiřího z Poděbrad 20
Zahájení kurzu: 9. února 2010 v 9:30
Přihlášky posílejte buď e-mailem na adresu:
alfa.revnice@seznam.cz nebo poštou na adresu: Jitka Folejtarová, U Kotle 6, 252 29 Lety
nebo telefonicky na výše uvedených číslech.
Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení
(E-mailovou adresu nebo telefon).
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Na setkání s vámi se těší tým spolupracovníků kurzu Alfa.

: Informace odboru dopravy
MìÚ Èernošice o bodovém
hodnocení øidièù
Na silnicích není vždy zcela bezpečno, a to
především kvůli nezodpovědným řidičům.
Chvilka nepozornosti může zařadit i jinak bezproblémové řidiče mezi ty, kteří se dopustí
chyby. Pro osvěžení paměti, ale i jako varování, berte proto následující řádky o bodovém
hodnocení řidičů.
Současný systém bodového hodnocení byl
v ČR zaveden 1. července 2006 zákonem
č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Body
jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním
úřadem obce s rozšířenou působností (tedy
MěÚ Černošice pro ty, kteří mají v Dobřichovicích trvalý pobyt) do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené
sankci za porušení vybraných povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za
nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají
jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení
tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče
k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po
doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází
k pozbytí řidičského oprávnění i v případě,
že řidičský průkaz není odevzdán.
Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12.
bodu pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky. Tato skutečnost je sdělena jak řidiči,
tak i orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.
Vrácení řidičského oprávnění
O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce, pokud netrvá
trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel uložený
v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání
odborné způsobilosti. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému
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hodnocení; všechny body se odečtou a počítají se znovu od nuly. Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců od naposledy zaznamenaných bodu není uložena další pravomocná
sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body,
odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodu. Po dalších dvanácti kalendářních
měsících se odečtou další 4 body, po třetích
dvanácti kalendářních měsících se odečtou
body zbývající.
Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu uloženého trestu nebo po dobu sankce zákazu
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku.
Řidiči není možné odečíst 4 body v případě, že
dosáhl dvanácti bodů. Od 1. 9. 2008 se řidiči
odečítají 3 zaznamenané body také v případě,
kdy příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Takto však lze odečíst body nejvýše
jedenkrát za kalendářní rok.
Školení bezpečné jízdy se nemohou podrobit
řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů nebo se dopustili jednání hodnoceného více než 5 body ke dni absolvování školení. Více informací o odečtu 3 bodů je obsahem
ustanovení v § 123e, zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Body do bodového
hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních
příslušníků (ti se dle dosavadních výsledků
podíleli na celkovém počtu bodovaných řidičů
téměř 11 procenty).
Aktuální stav bodového konta
Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. Informace o změně a aktuálním stavu
bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu
dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému (internetu). Aktuální stav bodového konta lze zjistit podáním žádosti na
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou
působností nebo na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT).
Hříšníkem je každý desátý řidič
Obecními úřady obcí s rozšířenou působností
bylo k 31. červenci 2009 letošního roku v centrálním registru řidičů evidováno 629 969 řidičů,
kteří se dopustili přestupku (trestného činu)

započítávaného do bodového hodnocení řidiče, což odpovídá 9,75 % z celkového počtu
registrovaných řidičů. Přestupku se tedy dopustil téměř každý desátý řidič. Struktura nejčastějších přestupků se během doby zavedení bodového systému v České republice nijak
zásadně nemění. V následující tabulce je uveden přehled jednání ve zkráceném znění, počet bodů a procentuální podíl na všech přestupcích a trestných činech:
1. Překročení předepsané rychlosti
v obci o méně než 20 km/h
2 25,2 %
2. Porušení povinností vyplývajících ze zákazové či příkazové značky
1 17,1 %
3. Porušení povinnosti být za jízdy
připoután či užít ochrannou
přilbu
2 15,8 %
4. Porušení ustanovení o osvětlení
vozidla
1
7,3 %
5. Překročení předepsané rychlosti
v obci o 20 km/h a více
3
6,6 %
6. Držení telefonu v ruce nebo jiným
způsobem při řízení vozidla
3
5,6 %
7. Překročení předepsané rychlosti mimo
obec o méně než 30 km/h
2
5,5 %
8. Ohrožení pod vlivem návykové látky ve
stavu vylučujícím způsobilost 7
5%
9. Řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění
7
2,3 %
10. Překročení předepsané rychlosti
mimo obec o více než 30 km/h 3
1,9 %
11. Ostatní
10,2 %
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

: Krajinou Karla IV.
S tímto názvem vychází nová publikace Vladimíra Glasera s fotografiemi Karlštejna a jeho
okolí. Neobvyklý obdélníkový formát umožňuje publikovat panoramatické barevné fotografie hradu i památek v obcích v jeho dosahu.
Naleznete zde i fotografie dobřichovických
motivů i záběry z bezprostředního okolí našeho města. Publikace obsahuje celkem 111
krásných fotografií.
Bude to jistě krásný dárek pro vás nebo pro
vaše přátele, který jim poví více než vaše vyprávění o kraji, kde žijete. Publikace bude
v prodeji v naší městské knihovně, nebo ji můžete objednat přes internet na adrese
www.krajinoukarla.cz.
vk

SPORT V DOBØICHOVICÍCH
: Volejbal pøed vánoèní
pøestávkou
V uvedených dnech jsou naše druholigové ženy v průběžné tabulce se šesti vítězstvími
a dvanácti porážkami na sedmém místě,

s dvoubodovou ztrátou na šesté Nusle B.
V čele je družstvo Pardubic se čtrnácti výhrami a čtyřmi porážkami; jedna z nich je přitom
od našich! Tabulku uzavírá desátým místem
Jihlava, která se z výhry radovala pouze dvakrát. Po Novém roce hrají naše ženy doma 16.

ledna s Vamberkem a dále pak 6. a 20. února
s Havlíčkovým Brodem a s Pardubicemi.
Družstvo B dobřichovických mužů, hrající krajský přebor první třídy, stráví vánoční svátky s jedenácti výhrami a pěti porážkami na třetím místě, a to se stejným počtem bodů se Sokolem
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Benešov na místě druhém. Tabulku vede družstvo Kaučuku Kralupy se třinácti vítězstvími
a třemi prohrami. Naši hrají doma až v únoru: 6.
2. s Všechlapy a 20. 2. s Českým Brodem.
Tabulka 1. ligy, ve které již více než 10 let úspěšně účinkuje družstvo A našich mužů, je díky
tomu, že družstva nemají stejný počet sehraných zápasů, poněkud nepřehledná. Seřadímeli zúčastněná družstva podle počtu prohraných
zápasů, dostaneme k datu 15. 12. toto pořadí:

17. prosinec 2009 / ročník 15.12 / Dobřichovice
Č. Budějovice 2 porážky (jedna od našich), Sokol Dobřichovice tři porážky (s Brnem B, s Jabloncem a s MFF Praha), MFF Praha a Odolena
Voda pět porážek, Brno B a ČZU Praha B šest
porážek, Staré Město sedm proher; družstva,
která následují, mají porážek 11 nebo více.
Základní část bude zakončena v lednu – naši
hrají doma 8. a 9. ledna s Poštornou a se Starým Městem, dále pak 22. a 23. ledna s Jabloncem a s Vrchlabím; končí dvěma zápasy

venku – 29. ledna v Odolené Vodě a 30. ledna
v Chomutově. Po sehrání těchto zápasů bude
následovat play-off, kde se prvních osm družstev utká vyřazovacím způsobem o prvoligové
prvenství a o postup do extraligy. Aniž to chceme zakřiknout, je téměř jisté, že mezi touto osmičkou budou i naši.
Na všechna svá domácí utkání zvou čtenáře
Informačního listu všichni hráči i hráčky.
HgS

KULTURA V DOBØICHOVICÍCH
: Advent
Sobota před první adventní nedělí je u nás již
tradičně vyhrazena oslavám. Připomínáme si
30. listopad 1996, kdy byl před 13 roky otevřen nový silniční most, který projekčně, investičně i průběhem stavby zajišťovala na takovou stavbu relativně malá obec Dobřichovice.
Ale stavba se povedla a dlouholeté mostní vojenské provizorium bylo nahrazeno plnohodnotným spojením obou břehů Berounky. Připomeňme jen pro úplnost, že stavba mostu
nás stála něco málo přes 28 mil. Kč, že většinu z toho platila naše obec z vlastního rozpočtu (cca 18,5 mil. Kč) a že stát nám na stavbu
mostu, který využívá téměř každý, kdo projíždí Dolním Poberounčím, přispěl pouze 10
mil. Kč. Stavba mostu byla zahájena 1. března
1996 odstraňováním provizorního jednosměrného mostu a skončila přesně podle smlouvy
29. listopadu, takže v sobotu 30. listopadu byl
most otevřen pro veřejnost. Také stojí zato připomenout, že v průběhu stavby nevznikly
žádné tzv. vícepráce, tj., že konečná cena byla na haléř stejná jak zněla smlouva o dílo.
Most projektovala pražská firma TOP-Con
s.r.o., stavbu provedla firma Brex s.r.o. z Liberce, ocelovou mostní konstrukci vyrobila firma Výhýbkárny a mostárny D+T v Prostějově
a montáže se ujaly Hutní montáže Ostrava.

Po setmění byl odpálen tradiční ohňostroj, kterým jsme si právě otevření nového mostu
před 13 roky připomněli. Večer se konal také
již tradiční mostový ples, jediná akce tohoto
druhu v Dobřichovicích.
Sobotní odpoledne před touto slávou bylo vyhrazeno adventním trhům, na které se sjíždí
velké množství lidí nejen od nás, ale ze širokého okolí. Velké množství různých stánků, nabízející vánoční dárky, vánoční výzdobu, ale také
občerstvení všeho druhu jsme mohli navštívit
nejen na zámeckém nádvoří, ale i před kostelem a naopak na Křižovnickém náměstí před
sochou sv. Jana Nepomuckého. Velké pozornosti malých i velkých se těšil živý Betlém.
V rámci trhů se konalo i divadlo pro děti (soubor Buchty a loutky), nebo bublinová show.
O dva týdny později, v sobotu 12. prosince se
na stejném místě konal Dětský vánoční jarmark, kde děti našich škol i děti z Náruče
a z Fabianku předvedly co umí vytvořit a zároveň i prodat. Děti prodávaly koláče, štrůdly, bábovky a jiné sladkosti, k tomu čaj, grog nebo
punč (i dětský punč!!), skauti pekli bramborové
placky, zájemci si mohli zkusit uplést vánočku
a nechat ji upéci a nakonec i sníst. Dále byly
k prodeji i keramické výtvory a další ruční práce
našich dětí. Děti se mohly projet na opravdovém koni, když většinou se doma již přepravují
auty. Kluky přitahoval opravdový kovář s výhní

a ozývalo se odtud klepání kladiv do kovadlin.
I tentokrát vystoupilo pro děti divadýlko.
Peníze utržené na stáncích jdou na charitativní účely, do stacionáře Náruč, na vzdělání indické holčičky, nebo na nadaci Člověk v tísni.
vk

: Pøehled dalších kulturních
a spoleèenských akcí
v Dobøichovicích
Neděle 3. ledna v 16.00 hodin v sále křižovnického zámku. PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU.
Koncert souboru Ludus Musicus a zahájení
Tříkrálové sbírky pro Farní Charitu. Tříkrálová
sbírka proběhne od 3. do 11. ledna. Více na
plakátu. Vstupné dobrovolné.
Neděle 17. ledna od 15 hodin – aula základní školy, 1. stupeň – divadlo pro děti – divadlo
Kapsa přijede s pohádkou Nešťastný Šafářův dvoreček

: Ohlas z RC Fabiánek
Letos se Rodinné centrum Fabiánek poprvé
zúčastnilo dětského vánočního jarmarku, který tradičně pořádá kulturní centrum města
Dobřichovice na zámeckém nádvoří. Část výrobků, které jsme prodávali, vyrobily maminky
s dětmi na předadventní tvořivé dílně uspořá-

Foto Jan Syblík
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dané v dobřichovické knihovně. V našem stánku jsme tedy nabízeli vánoční přáníčka, andělíčky nebo perníčky, ale také kalendář Celé
Česko čte dětem (RC Fabiánek se do této
kampaně zapojilo a unikátní nástěnný kalendář na rok 2010 je v centru stále k mání).
I přes chladné počasí jsme strávili příjemné
předvánoční odpoledne a těšíme se, že se
příští rok jarmarku opět zúčastníme.
Líba Stupavská a Hanka Habartová
Rodinné centrum Fabiánek, o. s., Lomená
159, Dobřichovice

17. prosinec 2009 / ročník 15.12 / Dobřichovice

KULTURA V OKOLÍ
: ØEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice, paní Lenka
Kolářová, telefon 603 245 784.
lenka1kolarova@seznam.cz
Neděle 3. ledna 2010 od 18hod. v sále Zámečku – Komorní koncert. Vystoupí Barbora Kolářová (housle) a Alexander Lombard (klavír).
Neděle 17. ledna 2010 od 18 hod. v sále Zámečku – Komorní koncert. Vystoupí Československé duo. Podrobnosti najdete na www.komorniduo.com.

Kulturní akce občanského sdružení Náruč
v Modrém domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice. www.os.-naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je pondělí 1219h, úterý-pátek 9-19h, v sobotu a neděli 10-17h
Ve středu 6. ledna v 18 hodin se v kavárně
uskuteční vernisáž výstavy mladého fotografa
Robina Seidla „Všechno je možné“. Bude to
Výstava kreseb a fotografií žáka ZUŠ Řevnice.
Výstava potrvá \ž do 5. března 2010.
Od soboty 9. ledna do 8. března 2010 bude
v galerii probíhat druhý ročník prodejní výstavy

Jeden z vystavených obrazů v Modrém domečku. Piekar Pavel: Benátská ulice ve dne
a v noci, barevný linoryt, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 63x38 cm, cena: 4.500,- Kč

Pokračování na straně 12
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Vyklízení, odvoz nepořádku, sutí, odpadu
Dovoz písku, štěrku, betonu, drtí
Kontejnery Avia
Výhodné ceny

Vít Solnička, Dobřichovice, Telefon 739-406639, 25771-1720

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
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Zdědili jste nemovitost?
Rozvádíte se?
Přijedu a vyplatím podíl na nemovitosti. Volejte 723 778 570
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Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, −1666, −1777
Policie – 158

Houslistka Bára Kolářová vystoupí s klavíristou Alexanderem Lombardem na komorním
koncertu v Řevnicích
„V zúženém prostoru“, na které můžete shlédnout i zakoupit obrazy významných výtvarníků
z uplynulých salónů věnovaných na Konto Bariéry. Veškerý výtěžek z prodeje podpoří handicapované studenty prostřednictvím Stipendia
Bariéry. Více na www.kontobariery.cz.
Ve středu 27. ledna od 19 hodin se bude konat beseda o ASTROLOGII s předním českým astrologem panem Vítem Kuntošem.
Vstupné 60, – Kč.
Ve středu 17. února od 19 hod. – Autorské čtení pana Jana Neuberta. Povídky ze života, o ženách a o vztazích s projekcí fotografií a volnou
besedou. Pan Neubert ocení všetečné otázky
z publika. Více na www.neubert.cz. Vstupné:
60,- Kč.
Oslava desátého výročí existence OS Náruč je
plánována na sobotu 20. února ve formě velkého Masopustu. Na všechny čeká veselice
spojená se staročeskou zabíjačkou pod vedením profesionálních řezníků, ale i muzikanti
a soutěž o nejlepší masopustní masku.

: MNÍŠEK POD BRDY
Simona Monyová v kulturním středisku
v Mníšku
Simona Monyová, oblíbená především u čtenářek, přijede do Mníšku pod Brdy poslední
lednové úterý – 26. ledna 2010.
Autorka bude číst ze svých knížek a je připravena odpovídat na zvídavé dotazy.
Na shledanou v úterý 26. ledna v 18 hodin
v sále Městského kulturního střediska V Lipkách!
MKS + MK

: KINO RADOTÍN
8. pátek – 17 a 19:30 hodin (USA)
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
9. sobota – 17 a 19:30 hodin (SRN)
WHISKY S VODKOU
10. neděle – 17 a 19:30 hodin (USA)
JULIA & JULIA
15. pátek – 17 a 19:30 hodin (HONG-KONG)
ASTRO BOY
16. sobota – 17 a 19:30 hodin (ČR)
ULOVIT MILIARDÁŘE

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730
17. neděle – 17 a 19:30 hodin (GB)
BRONSON
22. pátek – 17 a 19:30 hodin (BEL/FR)
PANIKA V MĚSTEČKU
23. sobota – 17 a 19:30 hodin (IRSKO)
V HLAVNÍ ROLI JÁ
24. neděle – 17 a 19:30 hodin (NOR)
NA SEVER
Po nervovém zhroucení se Jomar uchyluje do
samoty coby hlídač lyžařského areálu. Když
se dozví, že někde na severu se narodilo jeho
dítě, vydá se na podivnou cestu Norskem na
sněhové rolbě a s sebou si neveze jiné zásoby, než 5 litrů alkoholu.
29. pátek – 18 hodin (USA)
NA VÝCHOD OD RÁJE
Adaptace stejnojmenného románu J.Steinbecka vypráví o životě kalifornského farmáře
Traska a jeho dvou synů. V moderním zpracování biblického příběhu Kaina a Abela se autor
snaží dobrat podstaty dobra a zla.
30. sobota – 17 a 19:30 hodin (ČR)
31. neděle – 17 a 19:30 hodin
2 BOBULE
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
10. neděle v 15 hod. –
KRAKONOŠOVY POHÁDKY I
17. neděle v 15 hod. – A ZASE TA ŽOFKA
24. neděle v 15 hod. – O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
31. neděle v 15 hod. – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny STE a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
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
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. prosince 2009
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
P. Koblížek, P. Hampl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
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