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Letos slavíme již patnácté Vánoce od velkých politických změn
v naší vlasti v roce 1989. Určité bilancování a výhled do dalších
dvou let jsem nastínil již v minulém čísle ku příležitosti uplynutí poloviny volebního období současného zastupitelstva a nyní
bych rád na závěr roku poděkoval 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
technickou pomoc při přípravě všech kulturních akcí jako např.
Adventní trhy, Vinařské slavnosti, různé koncerty apod. bych
rád poděkoval 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.
Jak jsem se již zmínil v minulém čísle, připravujeme nový
vzhled informačního listu. Je to již 10 let, co obec Dobřichovice
vydává tento list v nezměněné grafické podobě a proto jsme se
rozhodli radikálně změnit grafickou úpravu listu vzhledem
k novým možnostem, které nám poskytuje technika. Chystáme
též postupně nové rubriky v listu. Jednou z nich bude rubrika
„Názory čtenářů“. Tato rubrika by měla sloužit pro zveřejnění ať
už kladných nebo záporných názorů čtenářů na dění v naší obci.
Zveřejňování bude podléhat určitým pravidlům. Příspěvek musí
být podepsán, jméno autora musí být autentické, tedy ověřitelné, příspěvek nesmí mít vulgární obsah, nesmí obsahovat pomluvy, nadávky apod. Určité zvýšení nákladů na tištění nové
podoby informačního listu bude pokryto z placené inzerce.
Zároveň uvítáme pravidelné nebo občasné příspěvky o kulturních, sportovních nebo společenských akcích, které v obci nebo
okolí probíhají a jejichž organizátorem není obec. Samozřejmě
otiskneme i další články, které budou přínosem pro čtenáře listu.
V příštím roce plánujeme návštěvu naší partnerské obce ve
Francii Villieu Loyes Mollon a to v termínu od 3.5 do 8.5. 2005.
Velkým překvapením bylo pro nás náhodné setkání s panem
Claudem Festazem, z naší partnerské obce, se kterým jsme se
spolu s místostarostou setkali na konferenci o francouzsko –
české spolupráci v Dijonu, které jsme se účastnili na konci listopadu. Tuto konferenci uspořádala Regionální rada Burgundska a jedním z ústředních diskutovaných témat byly zkušenosti
s využíváním Evropských strukturálních fondů a podpora venkovské turistiky jako činitele aktivity území. Konference se
mimo jiné zúčastnil i J.E. Pavel Fišer, velvyslanec české republiky v Paříži, Jaromír Jech, místopředseda Svazu měst a obcí,
Francois Patriat, předseda Regionální rady Burgundska.
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DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z OKOLÍ
KULTURA U NÁS I V OKOLÍ
STAVBA VODOVODU
KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA
PŘIPOJTE SE NA INTERNET
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA
INFORMUJE
NOVÝ FORMÁT INFORMAČNÍHO
LISTU
Na závěr celého roku bych vám všem chtěl popřát krásné
a klidné Vánoční svátky, které budete jistě trávit v kruhu svých
nejbližších, hodně pohody a spokojenosti. Do Nového roku
2005 vám pak přeji hlavně zdraví, hodně dobrých přátel a taky
určitou dávku štěstí, které všichni potřebujeme. Naší společné
obci Dobřichovice pak přeji další rozvoj, úspěšné dokončení
všech rozpracovaných projektů a všem navzájem více tolerance
a spolupráce.
Michael Pánek

Důležitá telefonní čísla
Poruchy elektřiny STE a.s. 311-622472 nebo 800-186435
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost 737-200851, 311-621515
Poruchy vody a kanalizace – Aquaconsult s.r.o. 25164-2203,
602-311274, 606-692781
Poruchy veřejného osvětlení – Elektroštika, s.r.o. 251 625 761
Poruchy internetové sítě DOBNET 602-948446

Hasiči Řevnice tísňové volání 150, hasiči Dobřichovice 25771-1730
Záchranná služba Řevnice 25772-1555, 25772-1666
Policie Praha-západ stálá služba 257-321-220 nebo 974-882-103
Obecní úřad Dobřichovice 25771-2241, 25771-1590, 25771-2182
Obecní policie Dobřichovice 602-253665 nebo 602-253666
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ky bez přerušení jejich funkce, byla položena nová dešťová
kanalizace a napojena na stávající systém v Palackého ulici, byl
vybudován již skoro celý vnitřní kruh atd. Jak jsme již psali,
konečný termín dokončení celé stavby včetně zahradních úprav
je duben 2005, ale počítá se s dřívějším ukončením hlavních prací tak, aby auta kroužila kolem středového kruhu již dříve a aby
tedy došlo k zpomalení průjezdu vozidel po Pražské ulici.
Nyní před Vánoci dojde k zastavení prací, které podle vývoje
počasí budou obnoveny v polovině února, kdy budou zahájeny
práce na chodnících. V polovině března budou pokračovat práce na dokončení vozovek – provoz ve směru od Prahy bude převeden na nový, již vybudovaný úsek okružní křižovatky a bude
se pracovat na její druhé části. Vozidla jedoucí od Řevnic budou
odkloněna Vítovou ulicí přes centrum obce a Fügnerovou se
vrátí zpět na původní směr na Černošice a Prahu. To bude trvat
asi 2 týdny. Pak bude následovat pokládka svrchní vrstvy živice
a dokončovací práce, např. dopravní značení, pruhy pro přechody pro chodce a pod. Osázení nových ploch trávou, keři a květinami se asi protáhne do května 2005.

DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ RODINNÝCH DOMŮ NA VODOVOD
V minulém čísle jsme vás informovali o podmínkách připojení
rodinných domů na nově budovaný vodovod všude tam, kde
vodovod dosud není. Základní podmínkou je jednak vaše rozhodnutí, že se chcete na veřejný vodovod napojit a dále uzavření smlouvy s obcí a uhrazení příspěvku ve výši 7.500 Kč. V rámci
tohoto příspěvku vybuduje obec, jako investor stavby vodovodu, uliční část vodovodní přípojky až k vodoměrné šachtě, která by měla být již na vašem pozemku, těsně za plotem. Obec
rovněž vlastním nákladem postaví tuto vodoměrnou šachtu.
Zbytek přípojky k vašemu domu, vstup do domu a event. změny
rozvodů v domě si již budete hradit sami.
Smlouva bude po Novém roce k dispozici na obecním úřadu
k podpisu. Její text je velmi podobný textu smlouvy na připojení vašeho domu na plyn, tj. velmi stručně : obec se zaváže, že
vybuduje přípojku včetně šachty a vy se zavážete, že zaplatíte
příspěvek.
Jak jsme již uvedli minule, bude nutné, abyste si nechali zpracovat jednoduchý projekt vodovodní přípojky, který vám může
zpracovat jakýkoliv projektant, který má oprávnění projektovat
vodohospodářské stavby. Stavební úřad nebude požadovat (ve
velké většině případů) ani souhlas sousedů (jedná se o podzemní stavbu) ani výpis z katastru nemovitostí.
Pro vaší informaci uvádíme některé projektanty, kteří vám
mohou s projektem pomoci. Žádného z nich vám přímo nedoporučujeme, je to jen informace pro vás, projektantů existuje daleko více. Znovu opakujeme, že projekt vám může zpracovat
jakýkoliv projektant.
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VELKÁ OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naše mateřská škola byla zasažena povodní v srpnu 2002
a s pomocí mnoha dárců a sponzorů se podařilo provést hlavní
opravy interiérů do konce roku 2002 tak, aby děti mohly od ledna 2003 opět do naší školky chodit. Nebylo ale tenkrát možno
provést rekonstrukci záchodů a umýváren.
Na podzim tohoto roku se podařilo získat od krajského úřadu dotaci do výše 2 mil. Kč na dokončení oprav školy po povodni. V rámci této dotace (která jako každá podobná dotace musí
být vyčerpána do konce roku) probíhá za plného provozu školy
rekonstrukce sociálního zařízení a výměna všech původních
oken. Práce provádí firma Davapo ing. Horského. Většina prací
probíhá po večerech a o víkendech a často se zde pracuje hluboko do noci, aby ráno mohly děti opět do školky nastoupit.
Jistě to není situace příjemná ani pro firmu, ale ani pro učitelky
a další personál školy. Všem za jejich vstřícný přístup děkujeme.
Odměnou jim bude kompletně opravená škola, snížené náklady
na topení, protože nová okna mají zcela jiné parametry než
okna stará a nové a rozšířené záchody a umývárny.
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PROJEKTANTI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
Ing. Ludvík Doležal, Fügnerova 195, Dobřichovice, tel. 257712376
Ing. Ivan Fiala, Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, te. 272919539
Ing. Jiří Jodl – MAYO, Xaveriova 27, Praha 5, te. 251561760
Ing. Aleš Voženílek – AVOZ, Na Ládvích 1401, Černošice, tel.
25164-2196
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HARMONOGRAM PRACÍ
NA STAVBĚ VODOVODU

KNIHA O DOBŘICHOVICÍCH
Práce na knize o naší obci, která měla být původně vydána
v roce 2003 k 750. výročí první písemné zmínky o Dobřichovicích, byly opět obnoveny. Autorský kolektiv se začal opět scházet a potřebuje nové spolupracovníky, kteří by přispěli v těch
oblastech, které znají. Potřebujeme např. napsat příspěvek
o současnosti Sokola, hasičů a dalších spolků, potřebujeme získat kvalitní fotografie současných Dobřichovic.
Při této příležitosti žádáme všechny občany, kteří mají doma
nějaké staré fotografie zachycující události v naší obci (oslavy,
průvody, cvičení, sportovní utkání a pod.), aby nám je poskytli.
My je sejmeme (naskenujeme) a během jednoho dne vám je bez
poškození vrátíme. Pokud je nechcete dát z rukou, je možné
naskenování ve vaší přítomnosti. Naskenování je možné provést
i z alba a není nutné fotografie odlepovat.
Dále žádáme pamětníky divadelních představení, která se
konala v tzv. lesním divadle, které bylo na místě dnešních řadových bytovek lesáků pod tenisovými kurty, aby nám poskytli
jakékoliv informace, tj. kdo tam hrál, v jaké době se tam hrálo,
jaký repertoár, kdo představení organizoval a případně jiné
informace. V době kdy nebyla televize, videopůjčovny a podobné atrakce, lidé se dokázali bavit sami a důkazem toho je bohatá historie ochotnických divadelních představení nejen
v Dobřichovicích. Divadlo v naší obci hráli sokolové, hasiči,

Vodovod se začal budovat již v letošním roce. Hlavní práce nyní
probíhají na stavbě nového vodojemu u tenisových kurtů a na
stavbě připojovacího potrubí k tomuto vodojemu a propojovacích potrubí. V Březové ulici můžete vidět zahájení stavby vodovodních řadů. Nyní budou v zimním období práce na řadech
přerušeny, budou pokračovat při teplejším počasí koncem února nebo v březnu. Do té doby máte čas, abyste si všechno rozmysleli a uzavřeli s obcí smlouvu o připojení.
Obecní úřad bude poskytovat stavební firmě údaje o tom, kdo
má být na vodovod připojen. Vodovodní přípojky se tedy začnou
budovat cca v polovině března, do té doby by mělo být jasno, ke
kterým domům to bude. Počítejte s tím, že vodovod bude plně
funkční v celé obci najednou, a to až ve čtvrtém čtvrtletí 2005.

KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA SE JIŽ
VYLUPUJE
Téměř každý kdo chodí kolem stavby nové kruhové křižovatky
na Pražské ulici může vidět, že většina hrubých terénních prací
je již hotova. Byla dokončena již téměř celá část stavby směrem
k sokolovně, byly přeloženy všechny inženýrské sítě (telefony,
elektro, kanalizace i stožáry veřejného osvětlení), a to praktic-
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okrašlovací spolek a snad i další. Jednou ze scén bylo i lesní
divadlo pod tenisem. Pokud o něm něco víte, prosíme o informace.
Můžete kontaktovat tyto osoby : V. Kratochvíla (25771-1225),
H. Kauckou (25771-1374), J. Váňovou (25771-1666) nebo A. Havlíka (25771-2066). Děkujeme za spolupráci. Příští schůzka
redakční rady knihy je v pondělí, 10. ledna 2005 v 18 hodin na
obecním úřadu. Pokud byste chtěli pomoci, jste tam vítáni.

TABULKA 1. LIGY K 11. PROSINCI 2004
1. Ústí nad L.
27 bodů
7. Dobřichovice
17 bodů
2. Benátky n/J.
25
8. Hradec Králové
16
3. Staré Město
23
9. MFF Praha
16
4. ČZU Praha
22
10. Olomouc
15
5. Jablonec
18
11. Česká Třebová
14
6. Č.Budějovice
18
12. Brno B
8
Na rozdíl od mužů si ženy v porovnání s tabulkou ke 20. listopadu (viz prosincové Kukátko) poněkud pohoršily – ze třetího místa klesly na šesté, neboť ze čtyř zápasů od té doby
sehraných zvítězily jen jednou, a to doma s Chabařovicemi 3:2.
V druhém domácím zápase s nimi 3:1 prohrály a stejným poměrem pak dvakrát prohrály v Plzni. Po vánoční přestávce budou
hrát doma 15. ledna s Děčínem a 29. ledna s Českým Krumlovem.

V. Kratochvíl

CHYSTÁ SE NÁVŠTĚVA VE FRANCII
Starosta naší partnerské obce Villieu Loyes Mollon pan Claude
Marcou zaslal na obec dopis s pozváním pro občany Dobřichovic k návštěvě této francouzské obce. Pokud dobře počítáme,
bude to již po páté, kdy se ve větší skupině vydáme na návštěvu
našich francouzských přátel. Pozvání od pana starosty a obyvatel Villieu Loyes Mollonu je na čtyři dny. Odjeli bychom z Dobřichovic 3. nebo 4. května a vrátili bychom se 8. května. Jsou to
zatím předběžné termíny, ale zásadně se již asi nezmění.
Naši francouzští přátelé počítají s návštěvou 20 až 30 dospělých. Protože se v tomto termínu u nich koná turnaj mládeže (12
– 18 let) v tzv. malém fotbalu (šest hráčů na každé straně, malé
hřiště, 2x15 minut), měli bychom sebou vzít i mladé dobřichovické fotbalisty, kteří by nás na tomto turnaji reprezentovali.
Tento článek slouží jako předběžná informace pro ty, kteří se
našich setkání v minulosti již účastnili, ale i pro ty, kteří by rádi
naší partnerskou obec třeba poprvé navštívili. Další informace
zveřejníme.

TABULKA 2. LIGY K 11. PROSINCI 2004
1. Chabařovice
2. Šanov
3. Č.Krumlov
4. Plzeň
5. Neratovice

30 bodů
27
19
18
18

6. Dobřichovice
7. Děčín
8. Ústí nad L.
9. Rokycany

17 bodů
15
12
8
HgS

DOBNET OTEVÍRÁ INFORMAČNÍ
KANCELÁŘ
Občanské sdružení DOBNET, provozující bezdrátovou síť
DOBNET s přístupem do sítě Internet, otevře začátkem ledna
2005 informační kancelář v Palackého ulici č. 27 v Dobřichovicích. V informační kanceláři budou moci zájemci o připojení do
sítě obdržet základní informace o sdružení a provozu sítě a zároveň zde vyřídí i veškeré formality. Stávající členové a uživatelé
sítě zde budou moci řešit případné problémy, objednat nové
služby a v neposlední řadě i zaplatit bez dalších poštovních či
bankovních poplatků v hotovosti členské příspěvky. Vznikne
zde i zázemí pro jednání rady sdružení a komisí rady sdružení.
Informační kancelář bude otevřena pravděpodobně vždy
v pondělí odpoledne, ve středu dopoledne a v pátek odpoledne.
Předpokládá se, že vždy v pátek bude přítomen jeden z členů
rady sdružení, který bude schopen řešit podrobněji i případné
technické problémy.
Signál sítě DOBNET dnes pokrývá území naší obce, ale také
obcí Všenory, Karlík, Lety, Řevnice, Hlásné Třebaně a Svinař.
V krátké době se očekává další rozšíření pokrytí na celé území
Všenor, Zadní Třebaně, Hatí a Halounů. Vrcholí postupně také
jednání s SBD Dobřichovice o možnostech zasíťování všech
bytových jednotek na sídlišti Za Parkem. V příštím roce bude
třeba pokrýt ještě oblast Černošice-Vráž, Karlštejn, Skuhrov,
Podbrdy, Vižina, Osov, Skřipel a případně Hostomice. K dispozici pro připojení je dnes celkem 16 přístupových bodů, v roce
2005 by se jejich počet měl rozšířit o dalších cca 8 míst.
V průběhu druhé poloviny roku 2004 se podařilo připojit
DOBNET k Internetu novou trasou v pásmu 10,5 GHz, která prochází přes centrální uzly sítě v Řevnicích na skládce EKOS,
v Řevnicích v budově Základní školy a v Dobřichovicích také
v budově Základní školy. V současné době je k dispozici linka
do Internetu o kapacitě 6 Mbps, nicméně rozšíření je možné
téměř ihned na kapacitu až 20 Mbps. Vybudováním nové trasy
mezi výše uvedenými uzly vznikla i výrazně vyšší garantovaná
přenosová kapacita pro interní komunikace velikosti 20Mbps.
Základní měsíční poplatek za připojení do sítě DOBNET činí
pro jednu bytovou jednotku 300,- Kč. Za tuto částku je reálně
možné využívat sdílené připojení k Internetu, které plně postačuje i náročnějšímu domácímu uživateli. Pokud by ovšem služby sítě chtěl využít jednotlivec či organizace, která vyžaduje pro
svojí činnost garantovanou rychlost do sítě Internet, je možné
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NOVOROČNÍ TURNAJ RODIN
V BASKETU
Dobřichovický oddíl košíkové pořádá již čtvrtý ročník oblíbeného novoročního turnaje rodin. Na turnaji soutěží rodinné týmy
složené ze dvou dospělých hráčů a dvou dětí, jednoho dítěte ve
věku 8-12 let a jednoho potomka ve věku 13-17 let. Hraje se na
1 koš, v prvním poločase hrají s dospěláky malé děti, v druhém
pak ty starší.
Základním pravidlem je minimální počet 2 hráčů jedné rodiny, chybějící kategorie je možné „dodraftovat“ – buď v okruhu
svých známých, nebo z hráčů oddílu, jejichž rodina nehraje.
Družstva se mohou předem registrovat u hlavní pořadatelky turnaje – H. Geisslerové, tel.: 736 673 909.
Turnaj se koná v neděli, dne 2. ledna 2005 od 10 hodin v hale
BIOS dobřichovické sokolovny – Pražská 375. Z důvodu stavby
kruhového objezdu je vjezd do areálu možný z boční ulice „Viničná alej“, vzdálené od hlavního vjezdu cca 50 m směrem na Prahu.
Přijďte se pobavit a protáhnout svá těla ztuhlá po vánočních
svátcích! Další informace na http://www.dobi.unas.cz.
M. Váňa

KRÁTCE O VOLEJBALU
Po 16. kole první volejbalové ligy, tj. k 11. prosinci 2004, figurují naši muži na 7. místě. Od 20. listopadu (tabulka k tomuto datu
je uveřejněna v prosincovém čísle Kukátka) sehráli naši šest
utkání: zvítězili doma nad Č. Budějovicemi 3:2 a v Budějovicích
s nimi 3:2 prohráli, venku vyhráli nad Č.Třebovou 3:0 a nad
Brnem B 3:1, v Benátkách prohráli 3:1 a v Praze s ČZU 3:2. Získali tak osm bodů, díky kterým se v tabulce posunuli z 10. na 7.
místo. Je vidět, že ke zlepšení výkonnostní formy (viz prosincové Kukátko) skutečně došlo. Ve zbývajících šesti kolech do konce základní části hrají naši doma v dobřichovické sokolovně 18.
prosince s Olomoucí, 22. ledna s Hradcem Králové a 5. února
s MFF Praha.
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za částku od 1.050,- Kč vyhradit nesdílenou kapacitu připojení
do sítě Internet.
Pro využívání služeb sítě DOBNET je třeba vlastnit zařízení,
které umožňuje signál sítě přijmout a zpracovat. Toto zařízení si
může případný zájemce do dohodě s technickým zástupcem
DOBNETu zakoupit a instalovat sám nebo lze zajistit kompletní
instalaci „na klíč“. Zájemci o připojení mohou využít následujících kontaktů:

poruchám učení nebo pro nižší nadání, nebo pro dlouhodobou
absenci. Upozorňuji, že dobrovolně. Jste rodiči dětí, jež na
„naší“ školu dochází. Tak víte více než já, kolik takových akcí již
proběhlo.
O to více mě mrzí a překvapuje – nemile, že se setkávám
s projevy rodičů, které dle mého názoru postrádají respekt
k „našim“ učitelům a zapomínají na umění ocenit.
Přístup pedagogů na „naší“ škole není běžný. Řada jejich
nápadů a postupů stále ještě přesahuje rámec povinností
a norem. Proto vnímám možnost absolvovat školní docházku
v prostorách základní školy Dobřichovice jako výhodu, ne jako
řeholi. Mou výhodou pak je možnost vykonávat práci, o které
díky pedagogickému sboru Základní školy Dobřichovice vím, že
má smysl.

DOBNET, o.s., informační kancelář, Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
tel. 775 362 645 (od ledna 2005)
E-mail: info@dobnet.cz, Internet: http://www.dobnet.cz
Všeobecné informace, agenda přijímání členů:
Michal Nešpor, e-mail: michal@dobnet.cz, tel. 775 362 666

Mgr. Jana Doksanská – školní psycholog

NOVÉ STŘEDISKO RELAXACE

Měření signálu, technické informace o realizaci připojení:
Jindřich Spilka, e-mail: jindra@dobnet.cz, tel. 775 362 657
M. Nešpor

V dnešní uspěchané době jsou vám všem jistě vzácné chvíle
odpočinku a relaxace. A navíc, kdo z nás by se nechtěl cítit
a vypadat o něco lépe? Zvláště ženy v předvánočním shonu, ale
i v každodenním pracovním nasazení, by si zasloužily odreagovat se a věnovat se také sobě. A to si nyní mohou splnit v nově
vzniklém relaxačním studiu „Andromeda“ v 1.patře supermarketu pana Žáčka ESO v Letech. Mohou zde relaxovat a udělat
něco pro své tělo v masážním salonu a pro svou pleť v oddělení
kosmetiky, mohou využít turbosolarium Ergoline, ošetřit unavené nohy na medicinální i estetické pedikúře, nechat si vylepšit
nehty zkušenými manikérkami a pro dobrý pocit jim nemůže
chybět k dokonalosti upravený účes v kadeřnictví. A nakonec
při spokojeném odchodu si mohou koupit u recepce milé dárky
pro chvíle pohody. Ani muži se nemusí obávat využít nabídky
služeb. Tým kvalifikovaných profesionálů se těší na Vaši návštěvu. Další informace obdržíte na telefonu 25771-2868.

VÝHODA NEBO ŘEHOLE???
Pracuji jako poradenský psycholog již osmým rokem. Ve své
praxi jsem působila na třech pražských sídlištních školách
s kapacitou 300 až 400 žáků. Se Základní školou Dobřichovice
spolupracuji třetím rokem. Jaký mám pocit?
Jsem překvapená. Jde o překvapení milé, které těší a zároveň
dodává pocit, že práce pedagogů a školních psychologů má
smysl. O co snadněji se ráno vstává s pocitem, že budete pracovat s lidmi – mám na mysli učitele, kteří jsou zapálení pro svou
práci.
Díky možnosti pracovat na ZŠ Dobřichovice jsem zažila
pedagogy jinak, než jsem já sama zvyklá z dob, kdy jsem sedávala ve školních lavicích. Také jinak, než říkala má zkušenost
psychologa při práci na jiných školách.
„Mým úkolem je naučit látce daného předmětu. Prožitky
dítěte, situace v rodině nebo jeho aktuální možnosti nemají
s tímto úkolem nic společného.“ Takto lze popsat velkou část
mých zkušeností s kantory, z pozice vzdělávaného dítěte i psychologa.
Učitelé, dovolím si říci „naší“ školy, o jednotlivých žácích
přemýšlí. Vedle kázně a naplnění povinností, které ukládají
osnovy, mají také zájem o prožívání dítěte a jeho celkové prospívání. Stejně tak přemýšlí o své kompetenci učit a vychovávat
a dělat to dobře. Výsledkem je pak průběžné sebevzdělávání
a ochota naslouchat druhým odborníkům. Odvážné tvrzení?
Ano, ale také pravdivé.
V této době je ochota naslouchat postřehům druhého odborníka, jeho návrhům i tlakům na změnu postoje, pracovního postupu či hodnocení jevem vzácným. Dosud jsem při práci
s učiteli musela překonávat především jejich nejistotu. Ta vedla
zejména k bludu moci: „Já jsem učitel, já tedy rozhoduji, co je
správné.“ Častý je také postoj: nebudu-li o něčem hovořit, nebude to existovat. Stejně tak jako únik k akademismu, formalismu
a mechanickému naplňování povinností učitele. Spolupráce
s učiteli na škole v Dobřichovicích je výrazně odlišná.
Pracuji zde s učiteli, kteří se sami ptají, jak postupovat ve
výuce. Přichází s návrhy, jak pomoci jednotlivým dětem. Organizují vzdělávací semináře. Jde o učitele, kteří se zvládnou převléknout do masek čarodějnic a vyzdvihnout dětem důležitost
být spolu, vzájemné tolerance a umění udělat si ze sebe legraci.
Setkávám se s učiteli, kteří jsou schopni a hlavně ochotni přerušit zaběhlou výuku a uspořádat týdenní olympijské hry pro
všechny děti prvního stupně. To vyžaduje nemalou odvahu
a elán. Stejně tak je pro mě nové, že je kantor připraven věnovat čas prázdnin na přípravu konkrétních vzdělávacích plánů
pro děti, kteří mají výukový handicap, ať už díky specifickým

B. Šarounová

KULTURA
DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ
V SÁLE MUDR. FÜRSTA
V LEDNU 2005
15. ledna, sobota v 19 hod / Divadlo pro větší a dospělé diváky
DIVADELNÍ SPOLEK KŘOVÍ – HAJNÝ USNUL V LESE
Bláznivá fraška podle Vlasty Buriana a E. A. Longena
Hra o myslivcích a myšelní a pytlácích a piklení v podání
amatérského souboru, v němž hraje například mnoho výtvarníků, nějaký ten student, jeden veterinář a jeden mistr světa. S živou hudbou a zpěvy, množná i jedním psem. Barevný,
širokoúhlý špektákl.
22. ledna, sobota v 15 hod. / DIVADLO PRO DĚTI
DIVADLO KRAB – CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
Klasická pohádka H. CH. Andersena v netradičním pojetí
alternativního divadélka, které se nám představilo už s několika pohádkami o různých zvířátkách. Toto nejnovější představení bude trošku jiné. A přece v něm nebude chybět
spousta hezkých písniček a netradičních loutek. Přijďte se
podívat a poslouchat!
Martina Hrdličková

KULTURA V SOUSEDNÍCH OBCÍCH
MNÍŠEK POD BRDY
Program kina v Mníšku pod Brdy
Začátky promítání v 18 a ve 20 hod., není-li uvedeno jinak.
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8. ledna – sobota PÁD DO TICHA (Velká Británie)
15. ledna – sobota TERMINÁL (USA)
22. ledna – sobota JÁ, ROBOT (USA)
29. ledna – sobota COLLATERAL (USA)

PROGRAM CLUB KINO ČERNOŠICE – LEDEN 2005

ŠIROKOÚHLÉ KINO LITEŇ

4.1. út – kino: HOREM PÁDEM – ČR/2004, 20.00 hod.
7.1. pá – live: ŠIBA MUSIC CHANCE – 1. kolo soutěžní přehlídky mladých kapel, 19.30hod.
8.1. so – ples: 5. FARNÍ PLES – 20.30hod.
9.1. ne – kino: ÚŽASŇÁKOVI – USA/2004, 16.00hod.
11.1. út – kino: DUŠE JAKO KAVIÁR – ČR/2004, 20.00 hod.
14.1. pá – live: COUNTRY BÁL – skupina KAPIČKY, 20.00 hod.
15.1. so – TANEČNÍ PÁRTY 60.-80. LET 20.00 hod
16.1. ne – kino: PŘÍBĚH ŽRALOKA – USA/2004, 16.00 hod.
18.1. út – kino: TATÍNEK – ČR/2004, 20.00 hod.
21.1. pá – klubový večer: „PPS“ aneb „PAVLA PETRÁKOVÁ
SLANCOVÁ uvádí“…, 20.30 hod. Tentokráte: PÁNOVÉ MEDKOVÉ – host večera: IVAN MEDEK
22.1. so – live: ROCKOVÝ MEJDAN II., 20.30 hod.
23.1. ne – kino: SHREK 2 – USA/2004, 16.00hod.
25.1. út – kino: ŽENY PRO MĚNY – ČR/2004, 20.00 hod.
28.1. pá – live: BLUES MESSENGERS – koncert, 20.30 hod.
29.1.so – SOKOLSKÝ PLES 20 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL 14 hod

www.kina.365dni.cz, nebo na www.obecliten.cz nebo telefonicky na čísle 311 684 218
soboty, začátky v 18 hod.

ČERNOŠICE
5. ledna 2005 od 18 hodin – sál ZUŠ Černošice
Koncert housle a klavír. Francouzská suita E dur BWW
817 J. S. Bacha a Koncert D dur op. 77 pro housle
a orchestr J. Brahmse. Interprety budou Václav Polívka
(housle) a Jan Polívka (klavír). Václav Polívka je členem souboru Chorea Bohemica a skupiny Jagabab, zaměřené na hudbu
gotiky a renesance. Vyučuje na ZUŠ v Černošicích, kde působí
i jako umělecký vedoucí souboru Pramínek a Dětského pěveckého kvarteta. Jan Polívka je od roku 2003 dirigentem komorního smyčcového orchestru Main Kammerorchester ve
Frankfurtu nad Mohanem.
8. ledna 2005 od 19,30 hodin – Club Kino Černošice
Farní ples nejen pro farníky. K tanci i poslechu hraje skupina GAMBIT. Cena vstupenek: 150,-Kč. Prodej vstupenek ve stavebninách Černošice Petr Pánek tel.: 603-519 083
29. ledna 2005 od 14 hodin – Club Kino a tělocvična Černošice
Dětský karneval. Informace na telefonu 25164-0397
29. ledna 2005 od 20 hodin – Club Kino Černošice
Sokolský ples, informace na tel: 25164-0397
22. ledna 2005 – 9 hod tělocvična Sokola Černošice Fügnerova ul. – Turnaj ve streetballu

DDÚ Dobřichovice přijme kuchařku
a pomocnou kuchařku
do školní kuchyně.
Nástup leden 2005.
Informace u paní Konečné na telefonu 257 713 062.

Topení-voda-plyn

Palackého 19, DobĢichovice
Prodejna instalatérských a topenáĢských potĢeb

Manželé Maršálovi
dďkují všem Váženým zákazníkĪm
za projevenou pĢízeě v roce 2004 a pĢejí klidné prožití
VánoĀních svátkĪ
a
mnoho úspďchĪ v Novém Roce 2005
Tel.: 257 71 04 22, fax: 252 71 04 33. www.jr-technik.cz, e-mail: info@jr-technik.cz
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Vrážská 322
þernošice
Tel.: 251 641 437

otevĝeno
dennč
do 18:30

KRÁSNÝ DOMOV

zákusky a dorty – i na objednávku, palaþinky,
káva, koktejly, prodej vín lahvových i sudových,
zmrzlina, ovocné a zmrzlinové poháry dle pĜání,
dČtský koutek, možnost pronájmu na soukromé oslavy,
catering

záclony – závěsy
potahové látky
garnyže – doplňky

Velký výběr – kompletní servis – inspirace...
Vrážská 326 / Černošice / tel. 251 641 624
Po – Pá : 1000 – 1700

SNARK, s.r.o.

Přijďte si vybrat

správa nemovitostí a realitní kanceláĜ

Originální vánoční dárky a dekorace

specialista na trhu s nemovitostmi v
regionech:

Praha – mČsto
Praha – západ
PĜíbramsko
NabídnČte nám svou nemovitost
k prodeji þi pronájmu.

Svícny a svíčky, polštářky, drobné dekorace
do interiéru, dárkové předměty, sváteční prostírání
podle přání a mnoho dalšího!

608 61 81 61
e-mail: info@snark.cz

Těšíme se na Vás

www.snark.cz
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Hledáme prostory pro cukrárnu
v Dobřichovicích.

ZÁCLONY – ZÁVĚSY
mohou být dominantou interiéru
jejich změna udělá zázrak
Jolana Kalousová, Lesní 553, Dobřichovice
604 268 998 – 257 710 771
látky, závěsné systémy, šití, dekorování

Tel. 731 160 646

Vazby kytic a věnců
• dušičkové a smuteční
• adventní a vánoční
• slavnostní a svatební
• jiné dle přání zákazníka
• výzdoba interiérů
Používám různé materiály i čistě přírodní. Možnost dovozu.
Objednávky na adrese: Ivana Kaplanová,
Krajníkova 890, Dobřichovice
Telefony 604-221414 nebo 25771-0618
E-mail: ivana.kaplanova@seznam.cz

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

DENNÍ STACIONÁŘ V DOBŘICHOVICÍCH
Pražská 345 252 29 Dobřichovice, telefon 25771-2312
přijme nové klienty s mentálním i kombinovaným postižením.
Nabízíme: pomocnou školu, fyzioterapii (vodoléčbu),
ergoterapii, logopedii, arteterapii, individuální přístup
a odborné vedení v rodinném prostředí.
os-naruc@atlas.cz
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AQUACONSULT ®, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
ÚSTŘEDÍ: Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

realitní a dražební spoleþnost
________________________________________________

PŘIJMEME PRACOVNÍKY:
MONTÉRY
• pro provozování vodovodů a kanalizací v obcích
Dobřichovice, Všenory, Karlík, Lety, Řevnice, Kosoř,
Vrané nad Vltavou, Skochovice, městská část
Praha–Zličín

jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídnďte nám svojí nemovitost
zajistíme Vám bezstarostný prodej
Āi pronájem
v západní Āásti StĢedoĀeského kraje
zejména v okresech Praha-západ
Beroun, Kladno,PĢíbram a Rakovník

SVÁŘEČE
• pro montáže technologií čistíren odpadních vod po celé
ČR
• řidičský průkaz B a oprávnění pro sváření oceli
(především nerezové) obloukem podmínkou

_______________________________________________
kanceláĜ Pražská 375, DobĜichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671
e-mail:
info@infocredit-reality.cz
www:
infocredit-reality.cz
kontaktní osoba:
Hana Geisslerová Brejlová

podmínky:
• možnost podnikového ubytování v Černošicích
• nástup možný ihned
736 673 909

Bližší informace na tel.: 251 642 213, 251 642 203,
e-mail: voda@aquaconsult.cz

PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROSTORY

Nabízím žehlení a mandlování prádla

v „Areálu Mokropsy“ (bývalá Geoidustria), Černošice,
Dr. Janského 953,954
možnost výhodného dlouhodobého pronájmu

Vaše prádlo mohu odvézt i přivézt.
Telefon 721-063268

KH thermo s.r.o.

PRODÁVÁME MATERIÁLY PRO VYTÁPĚNÍ,
VODOVODY, KANALIZACI A PLYN
PLYNOVÉ KOTLE A TOPIDLA
KOTLE ELEKTRICKÉ, NA UHLÍ, DŘEVO A PYROLITICKÉ
KAMNA, KRBY
BOILERY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ, KOMBINOVANÉ
REGULAČNÍ TECHNIKA PRO TOPENÍ SIEMENS
ČERPADLA A VODÁRNY WILO
TRUBKY MĚDĚNÉ, PLASTOVÉ, OCELOVÉ
FITINKY
UMYVADLA, WC ZAŘÍZENÍ, BIDETY
SPRCHOVÉ KOUTY, VANY, ZÁSTĚNY RAVAK
SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ gabotherm
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY PLYNOVÉ, ELEKTRICKÉ A KOMBINOVANÉ
CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, AUTOMATICKÉ PRAČKY, MYČKY FAGOR

Vydává Obecní úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz, http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. prosince 2004.
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna.
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Neubert,
J. Abel, P. Koblížek, M. Hrdličková.
Grafická úprava: Martin Pavlík.
Tisk: Roman Novotný.

PROVEDEME PROJEKT,
MONTÁŽ PLYNU, VODY, TOPENÍ, KANALIZACE
REVIZE PLYNU A KOMÍNŮ,
SERVIS A SEŘÍZENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
Najdete nás v Řevnicích, v bývalé cihelně
ulice V Zátiší 908,
Telefon 25772-0441-3
E-mail: kh.thermo@quick.cz
Otevírací doba: Po – Pá 7,30 – 16,00

NABÍZÍME TRVALE NÍZKÉ CENY
ÚSPORU NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ
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