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SLOVO STAROSTY
: Výzkum názorù obèanù
Dobøichovic: Co je nejvìtší
problém Dobøichovic?
V minulém roce proběhl v Dobřichovicích výzkum názoru občanů. Informační list zveřejňuje postupně výsledky tohoto průzkumu.
Jedna z částí dotazníku, se věnovala názoru
občanů na to, co je hlavním problémem pro
Dobřichovice. Musím říci, že ve většině problémů a jejich prioritách se názory občanů
shodují s názory zastupitelů. Největším problémem z pohledu největší skupiny obyvatel
je kapacita mateřské školy. Hned v závěsu
následuje kapacita základní školy. Následuje
vandalismus, hyzdící budova Jednoty v centru města, odpor k nové bytové výstavbě
v centru města, parkování, bezpečnost chodců atd. atd.
Je zde ale několik důvodů proč nemusí být
priority občanů totožné s názorem či kroky
zastupitelstva či rady.
Prvním z důvodů je, že není možné se z hlediska investic na tyto problémy dívat pouze
z pohledu, že ten který má nejvíce hlasů je ten

nejpalčivější. Je potřeba vzít v úvahu finanční
možnosti našeho města. Náš rozpočet činí
bez přijatých dotací zhruba 35 – 36 mil ročně.
Roční náklady na provoz města (provoz školy,
školky, veřejného osvětlení, městské policie,
úklid obce, péče o veřejnou zeleň, kulturní
a společenské akce, provoz městského úřadu
atd) činí cca 31 mil. Zbývá tedy cca 4 – 5 mil
na veškeré investice ročně. To není mnoho.
Proto se vedení města snaží využívat tyto peníze v co největší míře na spolufinancování
různých dotací. Zatím se nám daří držet se na
zhruba té úrovni, že 1 milion obecních peněz
přinese cca 4 – 5 milionů dotačních peněz.
Příjem města se tedy zvýší ročně o cca 20 mil
ročně. Situace se sice zhoršuje, ale přísun
těchto peněz nám stále dává možnost k nějakému rozvoji.
Dalším aspektem je, že starosta, rada a zastupitelé mají přístup k dalším informacím
a tedy mohou problém vidět i z jiného úhlu.
Názorným příkladem může být navenek neviditelný problém kapacity čistírny odpadních
vod, jehož řešení navenek nikoho netrápí, ale
pro město bude jeho řešení velmi palčivý pro-

Dobřichovický park vykvetl již v polovině února žlutými talovíny zimními a kvete tak ještě i na
konci března
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blém, který bude muset v blízké budoucnosti
vyřešit a který spolkne nemalé peníze z městské pokladny.
Další aspektem je čas a akutnost problému. To
se z mého pohledu ukazuje např. na rozhodnutí zda řešit dříve kapacitu základní školy či
mateřské školy (oboje najednou nejsme
schopni z finančních důvodů vyřešit). Z tohoto
pohledu je pro mne jednoznačně důležitější vyřešit kapacitu základní školy. Samozřejmě jsou
zde i nějaké minimalistické varianty na rozšíření
kapacity školy, ale není možné uvažovat současně o nějaké přístavbě dvou či tří tříd.
Dalším okruhem problémů je výstavba v Dobřichovicích. Zde je nutné se dívat nejenom
z hlediska kde je problém, ale i jaké jsou právní možnosti města jak ho řešit. Domnívám se,
že se výstavba v Dobřichovicích, pokud se týká rozšiřování ploch, kde je možné stavět, drží na minimální úrovni. Plochy pro výstavbu se
nerozšiřují a ani se s žádným dalším rozšiřováním proti stavu daném územním plánem
z roku 1996 nepočítá. Co se týká výstavby na
již plochách dávno schválených, je pádným
nástrojem regulace výstavby schválení regulačních plánů jednotlivých částí města. V minulém roce byl schválen regulační plán východní zóny, v letošním roce se připravují
práce na přípravě a schválení nejdůležitějšího
regulačního plánu centra města. Vyhlášení
např. stavební uzávěry považuji však za nepředložený krok s dalekosáhlými důsledky. To
je ale na samostatný článek. Dobré je, že
v názoru na rozšiřování dalších možností výstavby, kromě ploch daných stávajícím územním plánem, jsou zastupitelé téměř jednotní
a žádné další rozšiřování si nepřejí.
Přijměte tedy tento článek jako určité vysvětlení k rozhodování zastupitelstva, rady či starosty.
Michael Pánek
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
: Poplatek za svoz odpadu

: O èem jednala rada mìsta

I v letošním roce nás čeká platba poplatku za
odpad. Tento poplatek není jen za vyvážení
popelnic, ale pokrývá i další služby spojené
s ukládáním odpadu. Tedy kromě zmíněných
popelnic i několikrát ročně sběr a svoz nebezpečného odpadu, dále shromažďování a svoz
tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, autobaterie atd.) a provoz sběrného dvora na bývalé
skládce, který hodně občanů využívá pro zahradní odpad (větve, plevely, listí apod.).
Poplatek bude stejný jako v roce minulém, tedy Kč 500,- za každou osobu trvale hlášenou
v Dobřichovicích.
Systém placení zůstává stejný jako v minulých
letech. Poplatek za odpad můžete zaplatit buď
v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na účet města
u České spořitelny č. 0388029319/0800 s uvedením variabilního symbolu „3722“ a s uvedením specifického symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu event. v případě chat číslo
chaty s předponou „200“ (např. tedy u chaty
evid. č. 0115 bude specifický symbol
„2000115“, u domu č. popisné 356 bude specifický symbol „356“). Pokud nemůžete na
úřad přijít a nemáte konto v bance, zatelefonujte a pošleme vám složenku.
Pokud bydlíte v bytových domech, uveďte do
specifického symbolu nejen číslo popisné vašeho domu, ale i číslo bytu. Je to stejné číslo,
jako uvádíte při platbě nájemného, tedy např.
pro byt č. 05 v domě čp. 868 bude specifický
symbol „86805“. Důležitost uvádění těchto čísel je, protože banka neuvádí pro město jako
příjemce peněz jméno odesílatele, ale pouze
číslo účtu a my bychom pak nevěděli od koho
platba přišla.
Připomínáme, že poplatek se platí za všechny
trvale přihlášené občany bydlící v rodinných
domech nebo v bytech či v chatách, včetně
dětí a včetně osob, které zde tzv. „nebydlí“.
V případě chat nebo domů, kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, platí se poplatek za
1 osobu. Předpokládáme, že poplatek nám
dobrovolně zaplatí i ti, kteří v Dobřichovicích
trvale, tedy skutečně bydlí, i když jsou hlášeni
na jiné adrese, protože služby, za které město
platí, využívají.
PH

Od tohoto čísla budeme pravidelně přinášet
informace o jednání rady města. Rada se skládá ze starosty, zástupce starosty a tří radních,
kteří byli zvoleni na prvním zasedání zastupitelstva města po podzimních volbách. Rada řídí běžné záležitosti města ve smyslu svých
pravomocí daných zákonem o obcích. Rada
nemůže rozhodovat o majetku města, to přísluší pouze celému zastupitelstvu. Rada rozhoduje o běžných záležitostech města, musí
se ovšem např. řídit schváleným rozpočtem.
Informace zde zveřejňované nebudou zápisy,
ale bude se jednat o podstatný výběr z projednávaných záležitostí, podaných zde v informačním listu čtivější formou než jsou úředně
formulované zápisy nebo usnesení.
Na zasedání rady dne 18. ledna jmenovala rada novou povodňovou komisi, která podle zákona řídí činnost obecních orgánů při event.
povodni a koordinuje svoji činnost s ostatními
složkami integrovaných záchranných systémů. Povodňová komise byla jmenována
v tomto složení: M. Pánek – předseda komise,
J. Abel, J. Růžek, P. Kaplan, V. Kratochvíl,
P. Hampl a J. Ryšavý – členové komise. V komisi tedy najdeme celou městskou radu, k tomu ještě tajemníka úřadu a velitele Sboru
dobrovolných hasičů.
Rada vyslechla informaci vedení Sokola Dobřichovice o plánovaných pracích v areálu Sokolovny, zejména o povoleném kácení starých
topolů, sázení nových stromů, o změnách
v areálu a vzala tuto informaci na vědomí. Rada informovala vedení Sokola, že město nebude souhlasit s výstavbou stožáru pro anténní systémy.
Rada se vrátila ke stížnosti pana Brejchy a potažmo i společnosti ČEZ – Distribuce na nevhodné sázení stromů v Březové ulici a pověřila starostu jednáním s ČEZ v této záležitosti.
Rada schválila, že se bude ucházet o dotaci
na akci „Bezpečně ze školy na nádraží“ v rámci které by měl být vybudován nový chodník
v ul. 5. května a dále i chodník ve Všenorské
od lávky k železničnímu přejezdu. Žádost
zpracuje a podá ing. Damašek.
Rada zamítla žádost o stavbu dvojdomu na
parcele č. 1351 a č. 1352 (na rohu Americké
a Pražské ulice), protože nesplňuje požadavky územního plánu.
Ráda projednala a schválila návrh investičních
priorit města na období 2011 – 2014, který bude předložen zastupitelstvu města. Investiční
priority byly mezitím již schváleny a jejich seznam byl publikován v minulém čísle těchto
listů (pozn. redakce).
Rada jmenovala urbanistickou komisi města
a pověřila ji přípravou výběrového řízení pro

: Pozvánka na zasedání
zastupitelstva mìsta
Další zasedání zastupitelstva města se bude
konat v úterý, 12. dubna od 19 hodin v sále
MUDr. Fürsta. Návrh programu bude zveřejněn na plakátech a na internetových stránkách www.dobrichovice.cz.

výběr zpracovatele regulačního plánu centra
Dobřichovic. Dále rada pověřila komisi přípravou zadání pro zpracování nového územního
plánu celého města, který nahradí územní
plán z roku 1996.
Rada projednala návrh na zvýšení místního
poplatku ze psů a doporučí zastupitelstvu
změnit vyhlášku o místních poplatcích v tomto
smyslu.
Rada vyslechla zprávu ing. Kaplana, že bylo
zkušebně osazeno několik svítidel veřejného
osvětlení novou LED technologií a bude prováděno srovnání spotřeby energie a svítivosti
ve srovnání s nyní používanými svítidly.
Na jednání rady 8. února byli pozváni představitelé firmy Aquaconsult, která provozuje kanalizaci a vodovod. Jednalo se o ceně vodného (zůstane stejná jako v roce 2010)
a stočného, které by se mělo zvýšit o 2,30 Kč.
Rada navrhla vytvořit fond na obnovu kanalizace a rozšíření ČOV, který by měl být tvořen
jednak zvýšením poplatku stočného o 2 Kč
pro obyvatele Dobřichovic a o 4 Kč pro obyvatele sousedních obcí napojených na naší
ČOV a dále příspěvkem provozovatele. Starosta byl pověřen dalším jednáním a rada se
k tomuto problémů vrátí.
Starosta seznámil radu s projektem stavby
resp. rekonstrukce chodníku podél Pražské
silnice od křižovatky s Karlickou až k potoku.
Rada s projektem souhlasí a schválila i podání žádosti o dotaci z Fondu dopravní infrastruktury.
Rada se seznámila se zprávou České školní
inspekce, která provedla inspekci v MŠ, a to
bez závad.
Rada jednala o principu prodeje několika stavebních pozemků ve vlastnictví města, a to
volných pozemků u lesáckých bytovek v ul.
K Tenisu a pozemku v ul. 5. května kolem domu čp. 18. V úvahu přichází buď tzv. obálková
metoda nebo veřejná dražba. O výběru metody rozhodne zastupitelstvo.
Rada se zabývala problematikou parkování
v centru města a rozhodla, že parkování zde
bude zpoplatněno. Město zakoupí jeden parkovací automat pro zkušební provoz. Městská
policie bude pověřena kontrolou placení parkovného.
Dne 1. března projednala rada přijetí úvěru na
stavbu chodníku podél silnice od dobřichovického nádraží na první křižovatku ve Všenorech. Úvěr bude kryt dotací, která ale bude vyplacena až po dokončení stavby.
Místostarosta Jan Abel informoval radu, že
pověsti (již několikaleté) o tom, že domov pro
seniory v Krajníkově ulici bude zrušen, se nezakládají na pravdě. Domov bude dále fungovat pod vedením nového ředitele Mgr. Bacovského.
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Rada se opět vrátila ke kriteriím přijímání dětí
do mateřské školy. Město nemá podle současných pravidel možnost prosadit přijetí dítěte, jehož rodič by měl nastoupit do zaměstnání např. jako učitel na zdejší škole. Kriteria
budou v tomto smyslu změněna. Rada zamítla žádost obce Karlík, aby v MŠ bylo vyhrazeno pět míst pro přijetí dětí z Karlíka.
Rada se dále zabývala financováním stavby
přístavby základní školy v ul. 5. května. Pro tuto přístavbu je hotový a schválený projekt
a město nyní hledá možnost jak přístavbu financovat. Rada projednala i možnost přijetí
menší dotace, která by umožnila stavbu zahájit, dále využít vlastních financí, získaných také
prodejem několika stavebních pozemků a dále hledat finance k dokončení přístavby. Jednání budou pokračovat.
dle zápisů z jednání rady města zpracoval vk

: Restaurace a hotel Pod
Vinicí
Veřejnost asi ví, že město Dobřichovice je
majitelem objektu restaurace a hotelu Pod Vinicí. Prostory budovy (kromě prostor využívaných občanským sdružením Náruč) má dlouhodobě
pronajaty
společnost
Duha
s.r.o. Nájemní smlouva s touto společností
v roce 2012 skončí a nabízí se proto otázka,
jak prostory hotelu v budoucnu využít. O této
problematice jednala rada města. Starosta jako jednu z alternativ předložil možnost rozdělení objektu, kdy část, kde sídlí občanské
sdružení Náruč a sál nad těmito prostorami,
by zůstala městu. Druhá část s hotelem a restaurací by mohla být stavebně oddělena
a prodána. Místostarosta navrhl možnost využít dočasně prostory hotelu pro zřízení třídy
školy či školky. Rada uvítá návrhy na využití
této budovy pro účely města i se strany veřejnosti.
vk
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stánky s občerstvením a s různým sportovním zbožím. Měření závodů se ujme profesionální cílová kamera. Závodníci se budou
moci přihlašovat přes internet. Závodů se
zúčastní tenisové legendy českého tenisu jako Pála, Suk či Vacek. Konferování celé akce
se ujme známá moderátorka Nicol Lenertová. A ceny budou jako vždy hodnotné. Hlavním sponzorem je UniCredit Bank Dobřichovice. Takže už zbývá jen pořádně potrénovat
a včas se přihlásit, protože každý závod bude mít konečnou kapacitu. Další aktuální informace najdete na stránkách školy www.zsdobrichovice.cz. Pro úplnost uvádíme
časový program závodů.
Dobřichovická míle – časový program
Čas
Kategorie
Ročník
14.00 Děvčata mladší
2004 – 2007
14.15 Kluci mladší
2004 – 2007
14.30 Děvčata starší
2001 – 2003
14.45 Kluci starší
2001 – 2003
15.00 Žákyně mladší
1998 – 2000
15.15 Žáci mladší
1998 – 2000
15.30 Žákyně starší
1996 – 1997
15.45 Žáci starší
1996 – 1997
16.00 Dorostenky a juniorky 1992 – 1995
16.15 Dorostenci a junioři
1992 – 1995
16.30 Ženy
1991 a starší
16.45 Muži
1991 a starší
Dále budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší třída, nejlepší rodina a nejstarší účastník.
Kritéria pro hodnocení:
Nejlepší třída – součet umístění pěti nejlepších závodníků z jedné třídy
Nejlepší rodina – součet umístění tří nejlepších členů rodiny (musí mezi nimi být aspoň
jeden dospělý)
B. Stejskal

: Den otevøených dveøí v ZŠ
Dobøichovice
Dne 9. března 2011 se na druhém stupni Základní školy Dobřichovice uskutečnil den otevřených dveří. V čase od 15 do 19 hodin jsme
nabídli ukázky práce žáků i učitelů a to hned
v několika formách. Na dějepisném semináři
žáci prezentovali své referáty na téma 2. světová válka, na výtvarném semináři předvedli
využívání nejrůznějších výtvarných technik, na
módní show Ekopeople vlastnoručně vyrobené originální modely z tříděného odpadu, na
němčině zas procvičování základů konverzace zábavnou formou. Páťáci a šesťáci připravili posezení u pohádky a laboratoř v učebně fyziky nabídla možnost zhlédnout, nebo si přímo
vyzkoušet celou řadu fyzikálních pokusů.
O moderních metodách používaných ve výuce
se návštěvníci mohli dovědět přímo od vyučujících a to prostřednictvím připravených komentovaných výstav a aktivit. Jednalo se o metodu
CLIL – praktické používání angličtiny při získávání informací v nejazykových předmětech,
používání interaktivní tabule a výukových programů ve výuce češtiny a zeměpisu, projektovou metodu v projektu Rozumíme penězům
a praktické používání cizího jazyka realizací
a účastí na mezinárodních aktivitách školy.
Kromě toho mohli návštěvníci v průběhu celé
akce zhlédnout nově zrekonstruované prostory školy.
Ve srovnání s předchozími roky se letošního
dne otevřených dveří zúčastnil rekordní počet
návštěvníků. Všem, kteří se přišli podívat na
to, jak se učí na 2. stupni naší základní školy
děkujeme za návštěvu. Fotografie z akce naleznete na www.zsdobrichovice.cz v části aktuality ze života školy.
Jana Babicová

: Dobøichovická míle 2011
Po kratší odmlce je tu opět Dobřichovická
míle, kterou pořádá dne 16. dubna 2011 od
13.00 Základní škola Dobřichovice společně
s klubem přátel školy a F.H. Tenis klubem
Dobřichovice Bude to již její 14. ročník. Od
posledního závodu došlo k několika velkým
změnám. Celý závod se přestěhoval do prostoru parku před městský úřad a přilehlé
okolí. Všichni si zde přijdou na své, nebude
to jen sportovní akce, ale i akce kulturně
společenská. Kromě jednotlivých závodů budou pro účastníky připraveny sportovně zábavné soutěže a atrakce, ukázky závěsného
posilovacího systému TRX, na pódiu několikrát vystoupí taneční skupina Dancing Crackers a skupina Olgy Kepkové – Rope skipping. Atmosféru bude podbarvovat hudební
skupina. Pro všechny budou připraveny

V naší škole se konal Den otevřených dveří
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Také se musíme zmínit a poděkovat paní kuchařce Přibylové s dcerou, které pro nás každý den vytrvale a odhodlaně vařily a určitě to
pro ně nebylo vůbec lehké.
příspěvek ZŠ

: První roèník Masopustu se
Lumku vydaøil!

: Lyák 2011
Lyžařský kurz 7. ročníku začal 22. ledna odjezdem od 2. stupně naší školy. Všichni se loučili se svým doprovodem a už se těšili na společně strávený týden v rakouských Alpách.
Cesta probíhala bez problémů a tak jsme přibližně za 6 hodin dorazili do městečka Ruperting, kde stál náš apartmán, ve kterém jsme
měli pobývat po celý příští týden.
Počasí nám přálo po celý týden. Azuro sice
bylo je některé dny, ale to vůbec nevadilo. Měli jsme spousty čerstvě napadaného sněhu
a na sjezdovkách nebyly davy lidí.
Naše ubytování bylo opravdu dobré a nikdo si
nemohl stěžovat. Všechny společné akce probíhaly ve velké jídelně.
Atmosféra mezi všemi účastníky byla opravdu
skvělá a kamarádská. I učitelé a instruktoři se
k nám také chovali příjemně a přátelsky.
Kdo nedodržoval daný řád toho postihl krutý
trest – pomáhat ve službě.
Ve volném čase jsme se bavili různě např.
jsme seděli na chodbě, poslouchali písničky
a hráli hry nebo jsme také seděli na chodbě,
poslouchali písničky a hráli hry.?
Každý den měla jedna skupinka na starost
připravit večerní program, který se každý
snažil podat co nejzábavněji. Měli jsme např. úkol změnit image, nebo vymyslet co nejdelší příběh, ve kterém budou slova začínat
jen na písmeno P a samozřejmě nechyběla
poslední večer diskotéka, která dopadla velmi dobře. Dokonce i učitelé a instruktoři se
zapojili.

Dětský klub Lumek se letos připojil k tradici
poberounských Masopustů. Tento rok proběhl
8. března na Mořince a zahájil skvělou účastí.
Však také byl připraven bohatý program, kdy
nechybělo veselí a spousta dobrot!
Masopustní průvod slavnostně s mečem v ruce zahájila starostka Mořinky Kateřina Smoterová. Hned za ní si to štrádoval medvěd
a k obecnému veselí vyváděl k tanci místní
hospodyně, které se pochlubily svým pekařským uměním – mísy s koláčky, koblížky a jinými sladkůstkami lákaly mlsouny k ochutnání. I děti z Lumku měly přichystané
masopustní pečivo, které pekly, dokonce i staročeský vrkoč.

Na Mořince se konalo masopustní veselí
Lumku
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Průvod dětí a dospělých v maskách doprovázeli hudebně do kroku i do skoku čtyři členové dětské lidové muziky Notičky. Také počasí
bylo velmi přívětivé, i když stále mrazivé. Průvod si to nakonec zamířil do hospůdky u Barchánků, kde se masky kromě tance účastnily
i cirkusu – proskakovaly hořící obručí, přijeli
cvičení nazdobení koně a děti s nimi předváděly akrobatické cviky!
A na dovršení všeho se z velké jitrnice od stropu sypaly bonbóny!
Stalo se i to, že někteří tanečníci během tance usnuli. Nevěříte? Můžete se přesvědčit ve
fotogalerii na www.ilumen.cz!
Velké poděkování patří obecnímu úřadu v Letech a zvláště paní knihovnici Petře Flasarové
za zapůjčení masopustních masek.
Také OÚ Mořinka, který zajistil úžasné vyzdobení sálu. Děkujeme!
Těšíme se na další společnou slavnost v Dobřichovicích – tentokrát Jarní slavnost, při které
přivítáme jaro. Bude se konat ve středu 6.
dubna od 16:30 hodin .
Tuto událost již tradičně zahajuje výtvarná dílna, kde si děti samy vyrobí svoji Moranu. Následně ji u řeky pošlou po vodě. Aby jaro mohlo začít, zasejeme semínka.
(bt)

: Tomáš Klus, Vladimír Mišík,
Nedvìdi a další na Portì
v Øevnicích
Hvězdy folk, country a trampské hudby se
představí poslední červnový víkend před
prázdninami na Portě v Řevnicích. Porta letos
oslaví 45 let své existence a dá se považovat
za nejstarší letní festival v naší republice. Celou historií festivalu prošly stovky hudebníků
a skupin a mnozí z nich právě na tomto festivalu vyrostli a stali se stálicemi folk a country
hudby. S Portou jsou nerozlučně spjati například Karel Plíhal, Věra Martinová, Robert
Křesťan, Pavel Žalman Lohonka, Spirituál
kvintet, Wabi Daněk a mnoho dalších umělců
a skupin tohoto žánru.
Za dobu své existence prošel festival mnohými změnami. Struktura soutěže, žánrové hra-
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nice, udělování cen a také časté stěhování
Porty jí utvářely až do dnešní podoby. Poslední přestěhování Českého národního finále z Jihlavy do Lesního divadla v Řevnicích Portě
přineslo obrodu a čerstvý vítr do celého systému a Porta sklízí v posledních letech úrodu
z obětavé práce všech, kteří Portě pomáhají.
Tradice ovšem zůstává a tak již 45 let festival
staví na základních oblastních kolech ve
všech koutech naší republiky, odkud postupují vítězní interpreti do Českého národního finále. Kromě vítězů jednotlivých oblastních kol
vystoupí ve dnech 24. – 26. června 2011
v areálu Lesního divadla Vladimír Mišík
a E.T.C., Věra Martinová, Jan a František Nedvědovi, Tomáš Klus, Wabi Daněk, Jaroslav
Samson Lenk, Roman Horký, mnoho dalších
hudebníků a skupin a poprvé také vynikající
světový kytarista Peppino D´Agostino...
Kromě dvou hudebních scén, kde se představí ty nejlepší kapely v interpretační soutěži, je
pro návštěvníky připravena také portovní výstava, hudební dílny, kde několik vynikajících
lektorů-hudebníků odhalí některé taje hry na
strunné nástroje. Nebude chybět dobré jídlo,
pití a nezapomenutelné vystoupení hvězd
v hodině H a noční zpívání, kde si můžete zazpívat se začínajícími i zkušenými muzikanty.
Info na www.porta-festival.cz a www.eportyr.cz.
o. s. Porta

: Zasaï v Øevnicích strom, a
máš kyslík na zpívání
Zdravíme všechny s přicházejícím jarem a těšíme se na vás nejen na Portě, ale i na akcích,
které budou Portě předcházet a o kterých vás
budeme informovat. Začínáme již začátkem
dubna, kdy se bude konat sázení stromků,
v rámci akce „Zasaď strom, ať máš kyslík na
zpívání“.
Zveme všechny, kdo se chtějí nejen potkat
s přáteli, ale také zasadit si svůj letošní strom.
Možná to bude zase kus připravené mýtiny
k osázení, borový háj, alej u cesty, anebo zase kousek dubového lesíku. To se teprve uvidí.
Les bude Porta sázet již počtvrté, a kromě nás
porťáků se letošního sázení zúčastní i děti

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBŘICHOVICE, BŘEZOVÁ 680,
252 29 Dobřichovice, IČO: 71003932, TEL.: 257 712 406

Dne 30. 3. 2011 bude v době od 13-17 hod.
v MŠ Dobřichovice
Březová 680

ZÁPIS
dětí do MŠ na školní rok 2011/2012
spojený s Dnem otevřených dveří

S sebou vezměte rodný list dítěte
a váš průkaz totožnosti.
Na pořadí příchozích nezáleží.
Žádost o přijetí dítěte bude rovněž
přístupná ke stažení od 30. 3. 2011
na www.msdobrichovice.ic.cz.
Zde se dozvíte také informace
o postupu vyplnění a podání žádosti
bez návštěvy MŠ. Kritéria přijetí dítěte
do MŠ budou zveřejněna
na úřední desce města Dobřichovice
i na www. stránkách MŠ.

z místní školy v Řevnicích. Možná, že se přidají
i další školy.
V každém případě se k nám přidali zástupci
Středočeského kraje a několik dalších muzikantů.
A aby naše práce byla po zásluze odměněna,
nevynecháme ani opékání buřtíků. Celá akce
proběhne v sobotu 9. dubna 2011 od 9.00
hod., místo srazu bude jako obvykle Lesní divadlo v Řevnicích.
S sebou potřebujete pouze pracovní rukavice
a dobrou náladu. Budeme rádi, když nám potvrdíte vaši účast, ať se dostanou stromky
a posléze i buřtíky na každého. Kontakt: revnice@porta-festival.cz.
o. s. Porta

ZAJÍMAVOSTI
: Èistá Berounka
Zapojte se do aktivní a tradiční oslavy Dne Země – vodáckého čištění Berounky v sobotu
30. dubna. Sraz všech účastníků je v Roztokách u jezu v 9.00 hodin. Konec akce znovu
v Roztokách‚ v pozdních večerních hodinách.
Lodě, pracovní i ochranné prostředky zajištěny.
Nutná je základní vodácká zkušenost!!!

Přihlásit se můžete do 20. dubna: dvorak@krivoklatsko.cz, 606 668 974.
Více na: http://www.krivoklatsko.info/cista-berounka/zpravy-o-ciste-berounce/

: Co se dìje v KÁMOCLUBU?
Po několikaměsíčním úsilí, kdy děti do Kámoclubu docházely na sportovní přípravu, při-

nesly první měsíce roku 2011 dvě příležitosti
k měření sil. Nejdříve se v sobotu 22. ledna
mohla děvčata z Kámoclubu zapojit do soustředění, které pro své svěřenkyně pořádala
Hanka Brejlová v dobřichovické Sokolovně.
Přijetí ze strany trenérky i jejích svěřenkyň bylo velmi vstřícné a jistě toto nebyla poslední
šance zapojit se do Hančina týmu, kde budou
mít starší dívky možnost pokračovat s basketem, až odrostou řadám Kámoclubu.
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Basketbalová družstva Kámoklubu (ve žlutém) a Sokola pražského (v bílém)
bezplatně vyzkoušet. Více informací a kontakty najdete na www.kamoclub.cz
-mv-

: Zprávy a zprávièky
z rodinného centra Leánek
v Letech
Na co se můžete těšit v dubnu?
Vyprávění dešťové hole
2. dubna 2011 od 15 hodin, Sál U Kafků
(v herně RC Leťánek), Lety. ? Interaktivní hudební pořad věnovaný zejména rodičům a dětem, kdy se „posluchači“ stávají hráči na Orffovy i etnické nástroje (bubínky a jiné bicí,
žesťové aj. nástroje). ? POZOR: Zbývá už jen
několik málo míst!
Tento skvělý pořad pro celou rodinu budeme
opět zařazovat do programu od září 2011. Již
teď si můžete rezervovat místo!
http://www.letanek.cz/program-tata-mamaspolu-hudebni-seminar.php
Další příležitost přineslo přátelské utkání
s basketbalovou přípravkou Sokola pražského, které proběhlo v sobotu 5. března v jejich
sídle v Žitné ulici v Praze. Výprava Kámoclubu
přijela vlakem s mohutnou podporou rodičů
a sourozenců. K utkání pak nastoupilo 13 dětí
za Kámoclub. Postupně se na hřišti vystřídaly
menší i starší děti a hrály se stejně starými
chlapci ze Sokola pražského. Největším úspěchem byla první čtvrtina, kdy naše holčičky
o koš porazily malé sokolíky. Celkový výsledek
byl sice 32:24 pro Sokol pražský, ale v utkání
se dařilo všem a děti na obou stranách braly
hru velmi vážně a snažily se předvést své basketbalové umění. Mohli jsme si ověřit, že
v Kámoclubu připravíme děti tak, že se mohou
pokračovat ve sportovní kariéře v některém
profesionálním basketbalovém klubu.

Kámoclub je však nyní otevřen všem a snažíme se děti sportovně rozvíjet tak, aby se mohly uplatnit i v jiných sportech a u nás získaly
především lásku k pohybu. Zdravotní lekce,
které probíhají dvakrát týdně s Míšou jsou určeny nejen těm, kteří si potřebují protáhnout
svalové partie, které jindy tolik nenamáhají,
ale i těm dětem, které potřebují tělo zpevnit
nebo zlepšit pohybovou koordinaci.
Před sportovními bloky se v Kámoclubu věnujeme výuce angličtiny. Tyto lekce jsou opět určeny
všem, nejen těm, kteří následně dochází na další program. Pro děti z 1. a 2. tříd (začínající) máme již kurz plně obsazen, v hodinách určených
dětem ze 3.a 4. tříd (děti, které již mají angličtinu ve škole) máme ještě pár volných míst.
Zapojit se do Kámoclubu je možné kdykoliv
a všechny nabízené aktivity si lze po dohodě

Těhotenské cvičení příprava na porod
4. dubna – 16. května 2011 9:30-11:00, Sál
U Kafků, Lety
Protahovací a posilovací cvičení, cviky dle paní Mojžíšové, malé míče, balanční cviky, prvky
automasáže. Cviky na správnou funkci pánevního dna, posílení břišních a hýžďových svalů. Cvičení je pro dobrou kondici a pro snadnější zvládnutí porodu. Také pomáhá zbavovat
strachu a nejistoty.
Poporodní cvičení v přítomnosti miminek
4. dubna – 16. května 2011 11:00-12:00, Sál
U Kafků, Lety
Maminky si v přítomnosti miminek zacvičí protahovací a posilovací cviky na oblasti, které
jsou velmi namáhané při kojení a nošení malých dětí a také cviky, které jim pomohou vrátit
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tělo do kondice před těhotenstvím, využijeme
i prvky automasáže
Oba kurzy vede Jitka Čejková, certifikovaná
dula s 8letou praxí, laktační poradkyně, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy a lektorka dětských masáží. www.podstrechou.com
Cena: 150,-Kč samostatná hodina, permanentka 120,-Kč http://www.letanek.cz/program-dospele-den-s-dulou-tehotenske-cviceni.php
Oblíbené Stopy a stopičky obtiskování na
kachlíčky se budou konat 6.4.2011 od 16ti
hod.,
Sál U Kafků, o dva dny později se můžete přihlásit na kurz vázání šátků
Pro tvořivé je připraveno na 17. dubna od 15
hodin tvořivá dílna Velikonoční vajíčko
Co nabízí program Klubu Rádi si povídáme
v Leťánku?
Manželky prezidentů – deset žen z Hradu
4. dubna 2011 od 18:45, Sál u Kafků
Jsme rádi, že významný publicista, historik,
novinář a spisovatel Pavel Kosatík přijal naše
pozvání na besedu nejen nad knihou Manželky prezidentů – deset žen z hradu. Nenechte
si ujít tuto příležitost a ptejte se, co Vás v souvislosti s jeho prací zajímá!
http://www.letanek.cz/program-seniori-manzelky-prezidentu.php
Příprava na narození miminka (vhodné pro
2-4 páry)
27. dubna a 4. května 2011, dva večery 17:3021hod., Sál u Kafků (přihlášení max. do 25.
dubna)
Příprava na narození miminka – 1.část
„Poslíčci“, jak poznat začátek porodu, kdy odjet,
příjem v porodnici. I. doba porodní -- praktický nácvik dýchání, poloh, relaxace, akupresura atd.
Jak co nejlépe zvládnout jiný průběh porodu.
Příprava na narození miminka – 2.část
Možnosti pro II. dobu porodní – polohy, tlačení, dýchání. Porod placenty. „Zlatá hodinka“
s děťátkem. Ošetření miminka. Pobyt v porodnici. Délka trvání každé části kurzu je kolem 3
hodin. Lektorka: Jitka Čejková, certifikovaná
dula s 8letou praxí, laktační poradkyně, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy a lektorka dětských masáží. www.podstrechou.com
Znaková řeč pro slyšící batolata – program
baby signs® – přednáška pro rodiče (děti můžete vzít s sebou
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný
a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším
dítětem ještě před tím než je schopné mluvit.
Znakující batolátka získávají jedinečnou
možnost, podělit se o svůj svět se svými
nejbližšími
Rodiče si užívají větší pohody, protože ví, co
jejich ratolest chce bez slziček a nářku.!!!

Batolátka zvýší své sebevědomím, lépe navazují kontakty s okolím a rozvíjí svoji osobnost i intelekt.
Přijďte se spolu s ostatními rodiči naučit jak
se domluvit s vaším nemluvnětem a otevřete si tak jedinečné okénko do mysli vašeho dítěte.
Program Baby Signs® je světově nejrozšířenější metoda znakové řeci pro batolata
vyvinuta odborníky v oboru Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan Goodwynovou a založena na jejich dlouholetém vědeckém výzkumu.
Cena včetně materiálů: od 499,-Kč (více informací na: www.znakovani.websnadno.cz/Seminar-pro-rodice17.html nebo tel. 776 341
872). Více informací o programu: www.znakovani.websnadno.cz, www.babysigns.cz, příp.
Mgr. Bohuslava Bowdery
Lektorka: Mgr. Bohuslava Bowdery, nezávislá
certifikovaná instruktorka
Ještě krátce na závěr:
Přijměte pozvání na pohádkový pochod lesem. Potkáte určitě hastrmana, Pata a Mata,
nahlédnout můžete do perníkové chaloupky
nebo si popovídat s motýlem Emanuelem
a dalšími pohádkovými postavami.
Po loňském úspěchu a nadšení účastníků se
bude pohádkový les opět opakovat a to ve
stejný den – 1. května od 13 hodin. sraz u nás
Letech.
Více informací najdete na www.letanek.cz

Pro děti od 2 do 3 let připravujeme kroužek
Hrátky a tvoření (každé pondělí od 10 hodin). Jak prozrazuje název, hrajeme si, cvičíme, zpíváme a tvoříme různými výtvarnými technikami z různých materiálů.
Každé úterý počínaje se od 10 hodin konají
Hrátky s batolátky – setkávání a cvičení rodičů s dětmi od 10 měsíců do 2 let. Těšit se
můžete na jednoduché cvičení, zpívání, říkanky a básničky i drobné výtvarné aktivity.
Jak se dělá…? – také slyšíte každou chvilku
tuto otázku? Pokud ano, přijďte si pro odpověď do Fabiánka. Kroužek Jak se dělá…? je
určen pro děti od 3 let a probíhá vždy ve čtvrtek od 9 hodin. Na každé hodině si povídáme
o jednom tématu a vyrobíme si nějakou drobnost. Už jsme si odpověděli na otázky Jak se
dělá papír, sklo, dům, cirkus, móda… a spousta zajímavých otázek na nás ještě čeká.
Vstupné za kroužek činí 50 Kč. Více informací
najdete na www.rcfabianek.estranky.cz, kontaktovat nás můžete na adrese na rcfabianek@seznam.cz nebo čísle 725 890 504.
V nedávné době jsme spustili anglickou verzi
části našich webových stránek – to proto, že
v Dobřichovicích nebo v blízkém okolí žijí i rodiče-cizinci, kteří by se svými dětmi rádi navštěvovali nějaký kroužek, ale možná mají trošku obavy či strach zapojit se do českého
kolektivu. Pokud nějaké cizince s malými dětmi znáte, určitě jim dejte o Fabiánku vědět, rádi je mezi námi uvítáme. První vlaštovka
k nám již zavítala a těšíme se na další…
Libuše Stupavská

: RC Fabiánek je otevøeno
i cizincùm
V herně Rodinného centra Fabiánek v budově ZUŠ v Lomené ulici rádi uvítáme všechny
rodiče s malými dětmi. Zveme vás na tyto
kroužky:

Family Centre Fabianek invites
foreigners!
FC Fabianek is a non-profitable organization, founded in order to provide services and
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support to families with small children. If you
have preschool children and if you would like to meet other mothers on maternity leave, do join one of our playgroups led by active mothers:
Play and create – 1,5 to 3 years (Monday,
10-11). Group for older toddlers accompanied with their parents. Children excercise
a little bit (dance, games with parachute,
skipping ropes, hoops etc.) and create something small. We focuse also on excercising our fingers (bead threading, sorting
shapes, ...). An important part of the lesson
are Czech songs and rhymes.
Playing with toddlers – 10 months to 2 years (Tuesday, 10-11). First of all, we welcome everyone by saying poems and singing
songs. Then sitting or lying on a mat we
exercise all parts of the body. Then we exercise standing up, dance, crawl the monkey
path or play with a ball or rope. Or else we
will have a class of artistic and intellectual
education, where children try out various
art materials and practice, for example, getting to know colours, shapes, etc. At the
end of the hour we relax and part ways with
songs.
How does it work? – about 3 years and more (Thursday, 9-10). Do you also often hear
this question? Come to Fabianek for the
answer! This group is prepared for children
from about 3 years. Every time we talk
about one topic (e. g. how is glass done,
how is it with water in the nature, ...), we
play some game, watch small theatre story
and create something small.
All the playgroups are held in the building of
Art School in Lomená street and the price is
CZK 50. You can find more on www.rcfabianek.estranky.cz.
Libuše Stupavská

duje v tom, že lidé bez víry v Boha mnohem
častěji propadávají nejrůznějším závislostem, protože se snaží něčím „zaplácnout“
prázdné místo, které přirozeně vzniká v životě člověka bez víry.
Na kurzu Alfa bylo velmi užitečné, že jsme
mohli v malých skupinkách otevřeně diskutovat o probíraných tématech. Líbila se
nám přátelské atmosféra.
Mohli bychom ještě pokračovat ve výčtu důvodů, proč nás kurz Alfa oslovil, ale končíme
známým rčením: „Kdo nevěří, ať tam běží!“
Kam: na Mořinu do Dětského domu (pod restaurací Na Růžku)
(spojení autobusem ze Řevnic v 9.05, zpět ve
12:40)
Kdy: každé pondělí od 28.3.do 13.6. vždy od
9:45 do 12:00
Na část programu bude zajištěno hlídání dětí.
Přihlášky posílejte buď e-mailem: alfa.revnice@seznam.cz
nebo telefonicky: 774 625 502 (Jitka Folejtarová, vedoucí kurzu).
Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení.
Je také možné přihlásit se jen na úvodní setkání nebo se připojit během kurzu.
Kurzy Alfa vznikly v anglikánské církvi v Londýně kolem r. 1990 a postupně se rozšířily do
všech křesťanských církví po celém světě.
V České republice je koordinuje Křesťanská
misijní společnost.
Kurz je bezplatný, dle vlastního uvážení
a možností můžete přispět na občerstvení.
Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit všech setkání,
i když věříme, že vám s námi bude dobře.
Za tým kurzu Alfa napsali J. Sluková, J. Folejtarová, K. Fürst, M. Flodr

: Kurz ALFA – kurz o ivotì

Na XII. ročník poberounského folklorního festivalu přijedou desítky souborů z celé republiky,
podruhé se představí rumunští Češi
Již podvanácté se bude v průběhu celého
května konat poberounský folklorní festival
Staročeské máje. Letos ho bude hostit rekordních sedm obcí: Černošice-Mokropsy, Lety,
Hlásná i Zadní Třebaň, Mníšek pod Brdy, Všeradice a Karlštejn.
Příznivci folkloru se mohou těšit na tři desítky souborů – k Berounce dorazí dudáci, cimbálovky i dechovky, zastoupen bude folklor
moravský, slovenský i chodský, své reprezentanty tu kromě středních Čech a Prahy
budou mít tak výrazné národopisné oblasti
jako je Prácheňsko, Slovácko, Valašsko, jihočeská Blata či Horácko. Ani letos nebudou
chybět tradiční součásti akce – stylové jarmarky, pobožnosti, průvody, ceremoniály žádání o právo či taneční zábavy. Kromě nich
ale na návštěvníky čeká několik novinek – jeden festivalový den bude například věnován

Co nám osobně přinesl kurz Alfa – kurz
o křesťanství a jeho významu v životě současného člověka?
Vyplnili jsme si díru ve vzdělání. Ve škole
jsme často jen slýchávali průpovídku: „Víra
v boha je berličkou pro staré a nemocné.“
Kurz Alfa nám představil základní křesťanská témata srozumitelnou formou. Měli
jsme možnost slyšet mnoho zajímavých
příběhů různých lidí, kteří vypovídali např.
o tom, jak jen díky víře v Boha dokázali vyřešit nejrůznější životní situace.
Pochopili jsme, proč právě Češi jsou často
na špičce v žebříčkách různých negativních
jevů ve společnosti (konzumaci alkoholu,
rozvodovosti, ničení kulturních památek aj.)
Tato smutná fakta podle odborníků úzce
souvisí s tím, že Česká republika patří mezi země s největším počtem ateistů. Mnoho
světových psychologů a psychiatrů se sho-

: Staroèeské máje: folklor
i trhy

vínu, další pivu, program premiérově zpestří
také farmářské, respektive sedlácké trhy. Už
podruhé z hor nad Dunajem dorazí dva soubory rumunských Čechů, které měly loni obrovský úspěch.
Program XII. Staročeských májů
Černošice-Mokropsy, Masopustní náměstí,
neděle 1. května 2011
14.00 – Zahájení stylového jarmarku a prezentace vín
14.00 – Třehusk – poberounská hudební skupina
14.45 – Průvod krojovaných účastníků od
mokropeské kapličky
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, slavnostní
otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – Vonička, Čestlice
16.00 – Šarvanci, Praha
16.30 – Krušpánek, Praha
17.00 – Cimbálovka Kyčera
17.30 – Pramínek, Černošice
17.55 – Slezská beseda pod májí
18.10 – Dražba a kácení máje
Lety, náves, sobota 7. května 2011
10.00 – Pobožnost u kapličky
10.00 – Zahájení jarmarku
11.00 – 12 Plzeň, Plzeň
12.10 – Nektarka, Strakonice
13.30 – Průvod krojovaných účastníků
13.45 – Předání práva k pořádání májů, zahájení festivalu
14.00 – Vystoupení dětí z letovské mateřské
školy
14.20 – Škubánek, Světlá nad Sázavou
14.50 – Duha, dudácká muzika, Bechyně
15.30 – Proměny, Řevnice
16.00 – Chodovarka, Chodová Planá
17.10 – Třeboňská 12, Třeboň
18.20 – Třehusk, Poberouní
19.00 – Kácení májky
19.15 – Cluaran, Beroun
20.00 – Medicimbal, Velké Pavlovice
Zadní Třebaň, náves, sobota 28. května 2011
8.00 – Zahájení stylového jarmarku a sedláckých trhů
9.00 – Pobožnost u kapličky
9.30 – 12 Plzeň, Plzeň
10.40 – Klíček, Řevnice
11.00 – Prácheňský soubor + dudácká muzika, Strakonice
11.30 – Caballos, Praha – kaskadéři na koních
11.50 – Notičky, Řevnice
12.45 – Průvod krojovaných účastníků
13.00 – Předání práva k pořádání festivalu
13.30 – Průvod obcí
18.30 – Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, beseda,
kácení májky
20.00 – Taneční zábava ve Společenském domě
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SPORT V DOBØICHOVICÍCH

Volejbalový balet v podání Jiřího Vokála

: Volejbal v polovinì bøezna
Družstvu A našich mužů se do finále play-off
první volejbalové ligy postoupit nepodařilo.
O postup hráli v semifinále s volejbalisty Starého Města a po nadějných domácích výhrách
3:1, 3:2 prohráli na hřišti soupeře dvakrát 3:0.
O postupujícím do finále tak muselo rozhodnout páté utkání, ve kterém naši svému soupeři po urputném pětisetovém boji podlehli.
A protože ve druhé semifinálové dvojici družstvo EGE České Budějovice vyřadilo poměrem 3:0 na zápasy volejbalisty MFF Praha, byla tím finálová dvojice play-off určena. Na
rozdíl od loňského roku v ní naši bohužel nejsou a místo toho budou s družstvem MFF
hrát „pouze“ o třetí a čtvrté místo; hraje se jen
jedno utkání (19. března), naši mají výhodu
domácího prostředí. Závěrečnou tabulku první
volejbalové ligy a pár slov k jejímu průběhu
i výsledkům přineseme v příštím čísle.
Naše ženy A vedou druholigovou tabulku
s pětibodovým náskokem, a protože do konce

soutěže zbývá každému družstvu sehrát už
jen jedno dvojutkání, nemohou už být předstiženy!! Tento závěrečný dvojzápas sehrají doma s Plzní a půjde jim v něm jen o to, aby svou
šňůru čtrnácti vítězství v řadě prodloužily na
šestnáct. Závěrečnou tabulku (a gratulaci
k postupu do první ligy) si necháme do příštího čísla. Zatím uvádíme jen pořadí na prvních
pěti místech před závěrečným dvoukolem: 1.
Sokol Dobřichovice (63 bodů), 2. Liberec (58
b.), 3. Plzeň (57 b.), 4. Chodov (55 b.), 5. Ústí
n. L. (51 b.).
Družstvu B našich žen se v posledních třech
dvojutkáních dařilo a získalo plný počet bodů.
Děvčata vyhrála v Komárově dvakrát 3:1,
v Benešově 3:1, 3:0 a doma zvítězila nad Benátkami dvakrát 3:0. Soutěž zakončí 26. března dvěma domácími utkáními s Mělníkem; své
dosavadní sedmé místo tak mohou ještě vylepšit.
Muži B jsou v krajském přeboru první třídy
před závěrečným dvojzápasem (19. března
doma s Benátkami) na třetím místě.
HgS

: Brdská stezka – dálkový
pochod
KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a SOKOL
Voznice zvou na 44. ročník dálkového pochodu BRDSKÁ STEZKA (Memoriál Honzy Zajíčka), který se koná v sobotu 16. dubna 2011
Start je z jídelny ZŠ Mníšek, od 6.00 do 13.00
Cíl tras 50, 40, 35, 25, 18, 15, 13, 7 km v jídelně ZŠ Mníšek
Cíl tras 30, 15 a 12 km v restauraci U Formana ve Voznici (od 8.00 do 13.00).
Start pro trasy 40 a 27 km (přes rozhlednu na
Studeném vrchu) je možný i v Dobříši na vlakovém nádraží (od 8.00 do 9.00), s cílem
v Mníšku pod Brdy v jídelně ZŠ (40 km ) nebo
Voznici U Formana (27 km).
Trasy vhodné pro rodiče s dětmi , mládež
a začínající turisty:
7 km – ke Skaleckému kostelíku a zpět, na
Skalce opékání vuřtů na ohni
12 km varianta A – trasa a cíl v jídelně ZŠ
v Mníšku

13 km varianta B – start Mníšek , cíl Voznice,
nebo obráceně (start Voznice viz výše).
STARTOVNÉ: 30,- Kč, oddíly TOM a družiny
Junáka, děti 15,- Kč
UPOMÍNKA: každý, kdo absolvuje trasu získá
nášivku, diplom.
Zvláštní cenu dostane nejpočetnější kolektiv,
nejvzdálenější turista a každý 100. účastník.
Pro trasy procházející přes Studený vrch v rámci startovného zdarma vstup na rozhlednu.
ZAVAZADLA možno ponechat v místě startu
v Mníšku.
OBČERSTVENÍ z vlastních zásob a v restauracích po trasách.
Zajištěn nákup potravin a pití v místě startu
v jídelně ZŠ. Občerstvení možné v restauracích v Mníšku pod Brdy – Sokolovna, Velká
atd., Na Slovance v Dobříši, U Formana ve
Voznici, U Dernerů na Kytínské louce, v Kytíně, v bufetu na Skalce a na Studeném vrchu.
jb

: Pøijïte na fotbal
Fotbalisté Sokola Dobřichovice, kteří jako nováčci hrají 1A třídu Středočeského kraje, kam
postoupili během sedmi posledních let úplně
ze dna, ze IV. třídy, začali jarní kolo uprostřed
tabulky na 6. místě.
Po kvalitní zimní přípravě se skvěle uvedli na
zimním turnaji v pražských Štěrboholích, kde
postupně porazili všech sedm svých soupeřů.
Krásný výkon podali i v prvním zápase jarního
kola, kdy v neděli 13. března porazili na domácím hřišti SK Slaný 4:1.
Přijďte naše fotbalisty podpořit, jejich další
zápasy na domácím hřišti hrají v neděli 27.
března od 15 hodin s Nelahozevsí, v neděli
10. dubna od 16,30 hodin s Hvozdnicí, další
neděli 17. dubna od 17 hodin se Sedlčany,
v neděli 1. května od 17 hodin se Spartakem
Příbram, v neděli 15. května od 17 hodin
s Milínem, v neděli 29. května od 17 hodin se
Lhotou a poslední domácí utkání sehrají
v neděli 12. června od 17 hodin s Tuchlovicemi.
vk

NÁZORY A OHLASY
Průzkum názorů občanů Dobřichovic
Reakci starosty na další část průzkumu najdete v tradičním Slovu starosty.
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KULTURA U NÁS I V OKOLÍ
: Letní Dobøichovické
divadelní slavnosti
Dobřichovická divadelní společnost v součinnosti s Městem Dobřichovice pořádá letos
v červnu a červenci již třetí ročník Dobřichovických divadelních slavností. Kromě představení divadelních se mohou diváci těšit i na
koncerty, na improvizace, na tanec, či na hlasovou dílnu. Dali jsme si letos za cíl propojit
a zapojit místní školy, školky, spolky, dětský
domov...
Namátkově uvádím z programu: První dvě
červnová nedělní dopoledne doporučujeme
všem milovníkům starých časů oddat se půvabnému Rozmarnému létu v sále „rezidence“.
V sobotu a v neděli 4. a 5. června proběhne
v celém Poberouční tradiční „královský průvod“. Průvod císaře a krále Karla IV., nesoucí
z Prahy na Karlštejn korunovační klenoty sv.
říše římské, dorazí do Dobřichovic v sobotu 4.
června kolem 18 hodiny a následující den, tedy v neděli bude pokračovat na Karlštejn. Při
této příležitosti budou na nádvoří dobřichovického zámku uvedena dvě představení velmi
oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně. První
představení se bude konat v pátek 3. června
od 20,30 hodin a druhé představení v sobotu
4. června, také od 20,30 hodin.
Dne 24. června se dobřichovický park promění v pohádkový ráj s bohatým programem pro
děti. Ti starší pak mohou oslavit Svatojánský
večer a noc na břehu Berounky u „Jezu dobré naděje“. Slavnosti vyvrcholí v červenci na
zámeckém nádvoří představením muzikálu
Zvonokosy, které připravuje Dobřichovická divadelní společnost pod režijní taktovkou Petra
Říhy.
Kompletní (a vskutku bohatý) program celého
festivalu uveřejníme v některém z příštích čísel, určitě je na co se těšit a z čeho vybírat.
Samozřejmě předem děkujeme potenciálním
sponzorům, bez jejichž pomoci se neobejdeme.
Za realizační tým Lucie Kukulová

: Kulturní pøehled
Dobøichovice – bøezen
Výstavy na zámku
Vernisáží se 28. března v 16:30 otevře výstava Nepálské hory, která skončí 7. dubna
Na pátek 8. dubna v 18 hodin je připravena vernisáž obrazů pana Zdeňka Prokopa, akad. malíře „Obrazy a Hudba“. Ke každému obrazu si
můžete poslechnout skladbu, kterou je inspirován. Debata s panem Prokopem o výstavě,
o současné situaci v moderním umění bude
v pátek 15. dubna v 19 hod. Obrazy jsou velmi
cenné, proto bude hlídaná výstava mimo bese-
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18:00 a naposled v neděli 17. dubna od 10-16
hod. Další čas po domluvě na tel. 724-339732.

Ostatní kulturní akce
9. dubna, sobota – sál MUDr. Fürsta ve
20:00. Vietnam: Viděno mýma očima.
Cestovatelská beseda Alice Čermákové
s promítáním, doplněná výstavou fotografií.
15. dubna, neděle – zámek -velký sál v 19:00
Akademický malíř Zdeněk Prokop zve zájemce o umění k debatě o současné situaci v moderním umění.
16. dubna, sobota – zámek od 11:00 do 18.00
Velikonoční trhy aneb velikonoční inspirace.
Ve velkém sále je od 12:00 – 13:00 připraveno
velikonoční aranžování živých květin s paní
Lucií Jiroušovou. www.talpaflowers.cz. Cena
semináře je 470,Rezervace nutná!: info@talpaflowers.cz, info@zameckyhad.cz, 732416139.
Od 13 hodin ve spodním sále začnou rukodělné dílničky, které chystají Skauti, stacionář Náruč a občanské sdružení Čas pro Tebe. Děti si
tu mohou vyzdobit velikonoční perníčky, velikonoční závěs na dveře, velikonoční dekorace
na stůl, malování velikonočních keramických
zápichů či závěsů a také upéct jidášky z vánočkového těsta.
Na nádvoří a na náměstí budou stánky s různým zbožím.
V 15 hodin si přijďte na nádvoří poslechnout
soubor Chorus Angelus, kde budou tentokrát
vystupovat hlavně ti malí.
V 16 hodin ve velkém sále začne pohádka Letem světem, kterou přijede dětem zahrát Ivana Hessová s divadlem Ančí a Fančí.
24. dubna, neděle – Karlík – kostel sv. Martina a sv. Prokopa v 18:00
Velikonoční koncert.
Luigi Boccherini : Stabat Mater a J. S. Bach :
Chaconne d-moll.
Účinkují: Xenie Podolchová – soprán, Marie
Mátlová – housle, Jaroslav Šaroun – klávesové nástroje.

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
: ØEVNICE
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 v pondělí
12-19 hodin, úterý-sobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin
Středa – 6. dubna od 18h – Beseda z Čech do
Indie za Satja Saí Bábou – o svém putování
po Indii bude přednášet paní doc. Dana Puchnarová z Dobřichovic
Kino Řevnice
PÁTEK 1.4.
20:00 NEVINNOST
Drama, Česko, 2011, 98 min, 75 Kč
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SOBOTA 2.4.
16:00 (děti) HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI

SOBOTA 9.4.
16:00 (děti) JÁ PADOUCH
20:00 VARIETÉ

STŘEDA 6.4.
20:00 THE SOCIAL NETWORK /fk/

STŘEDA 13.4.
20:00 25 ZE ŠEDESÁTÝCH

PÁTEK 8.4.
20:00 TACHO
Sportovní komedie, Česko, 2010

PÁTEK 15.4.
20:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
Komedie, Česko, 2010, 137 min, 75 Kč

SOBOTA 16.4.
16:00 (děti) TRON: LEGACY
20:00 TŘI DNY KE SVOBODĚ
Útěkový thriller, USA , 2010, 122 min, 75 Kč
STŘEDA 20.4.
20:00 LONDÝNSKÝ GANGSTER
PÁTEK 22.4.
20:00 127 HODIN
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SOBOTA 23.4.
16:00 (děti) NA VLÁSKU
20:00 FIGHTER
STŘEDA 27.4.
20:00 25 ZE ŠEDESÁTÝCH
PÁTEK 29.4.
20:00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
SOBOTA 30.4.
16:00 (děti) GNOMEO A JULIE
20:00 HON NA ČARODĚJNICE

: MNÍŠEK POD BRDY

: Kino Radotín

Akce na Skalce
Sobota 16. dubna 2011, 15.00 – zahájení výstavní sezóny na Skalce vernisáží expozice
Pohádková země Vítězslavy Klimtové. Výstava
potrvá do 8. května 2011.

1. pátek – 17 a 19:30 hodin (USA)
GULIVEROVY CESTY
2. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
CIZINEC
3. neděle – 16 a 19 hodin (SR/ČR)
NICKIHO RODINA
8. pátek – 17 a 19:30 hodin (USA)
GNOMEO A JULIE

V neděli 15. května 2011 v 15.00 se bude na
Skalce konat vernisáž výstavy Jarmily Janůjové – Obrany, grafika
V rámci vernisáže vystoupí Pražské kytarové
kvarteto. Výstava potrvá do 5. června 2011.

Pokračování na straně 16

Koupelny
Provádíme rekonstrukce koupelen,
bytových jader, včetně obkladů a dlažeb
do celého bytu
i jiné zednické práce v Dobřichovicích
a širokém okolí

I. Tomášek, telefon 604-860890
L. Chmelař, telefon 731-258314
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů. Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Slepičky jsou pouze z našeho odchovu.
Cena slepičky je 138 - 148 Kč/ks dle stáří .
Prodeje se uskuteční
v neděli 10. dubna 2011 v Dobřichovicích - u městského úřadu od 14.20 hodin.
Případné bližší informace na telefonech 728-605840, 415-740719, 728-165166

Pronajmu prostor k podnikání 40m2 v Dobřichovicích
Prostor je vhodný pro kancelář nebo prodejnu.
Jedná se o budovu na rohu ulice Pražské a Viničné Aleje (dříve bazény).
Tel. 724 872 606

Pronajmu
2 byty – 3 + kk
samostatného pokoje
do 4000,-/měsíčně
v této lokalitě.
Telefon 776-222157

strana 14

Dobřichovice
Informační list

20. března 2011 / ročník 17.3 / Dobřichovice

Základní škola Dobřichovice přijme
od 1. září 2011 učitele pro 1. stupeň.
Požadované vzdělání – VŠ pedagogického
směru pro 1.stupeň.
Informace na telefonu 25771-1149
E-mail zsdob@dobnet.cz
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Dùleitá
telefonní èísla
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, −1666, −1777
Policie – 158
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
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce 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

Pokračování ze strany 13
9. sobota – 16 a 19 hodin (ŠPA/MEX)
BIUTIFUL
10. neděle – 17 a 19:30 hodin (MAĎ/SRN)
BIBLIOTHÉQUE PASCAL
15. pátek – 17 a 19:30 hodin (ČR)
FIMFÁRUM – Do třetice všeho dobrého
16. sobota – 17 a 19:30 (USA)
VARIETÉ
17. neděle – 17 a 19:30 hodin (ČR)
NEVINNOST
22. pátek – 19 hodin (FIN)
SVĚTLA V SOUMRAKU (FK)
23. sobota – 16 a 19 hodin (USA)
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
24. neděle – 17 a 19:30 hodin (DÁN)
ANTIKRIST
29. pátek – 17 a 19:30 hodin (FR)
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ

30. sobota – 17 a 19:30 hodin (USA)
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ kina Radotín
3. Ne v 15 h. /
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I
10. Ne v 15 h. / MACH A ŠEBESTOVÁ NA
PRÁZDNINÁCH III
17. Ne v 15 h. / KAMARÁDI Z TELEVIZE III
24. Ne v 15 h. / KAMARÁD KRTEČEK

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 20. března 2011
Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
J. Růžek, P. Hampl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tisk Repro servis s.r.o.
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