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Slovo starosty
Nové stavby v Dobřichovicích
V druhé polovině letošního roku bylo zahájeno
v Dobřichovicích několik stavebních akcí, které
nyní probíhají nebo jsou těsně před dokončením.
Další dvě poměrně velké stavby budou v nejbližší
době zahájeny. Vesměs se jedná o stavby, které
nejsou v samém centru Dobřichovic, a proto
o některých z nich nemusí každý vědět, byť jsem
se o většině již zmiňoval v některých z předchozích čísel Informačního listu. Neuškodí proto,
když vás o nich budu informovat podrobněji.
Obnova lesních cest
Ve dnech, kdy vychází Informační list, probíhají
dokončovací práce na stavební zakázce „Obnova
lesních cest a jejich odvodnění“. Primárním
úkolem této stavby je zlepšit stav lesních cest,
sloužících k hospodaření v lesích města a zajistit
jejich účinnější odvodnění. V rámci této akce by
však mělo dojít mimo jiné i ke zlepšení ochrany
části Brunšovské zástavby před účinky přívalových dešťů. Dále dojde k prodloužení ulice
K Dubu mlatovou cestou, umožňující pěkný
vstup na navazující lesní cesty. Donedávna šlo
o kopřivami zarostlou, téměř neprůchodnou
pěšinu, která nyní po opravě přímo vybízí k procházce. Náklady na tuto stavbu činí 1,23 mil. Kč.
Nový chodník v Karlické ulici
Během srpna a září probíhala stavba chodníku
podél Karlické ulice v úseku od křižovatky s Pražskou po křižovatku s Raisovou ulicí, stavba by
měla být dokončena zhruba v době, kdy dostanete do svých schránek toto vydání Informačního
listu. Současně s vybudováním chodníku budou
osazeny i lampy veřejného osvětlení a především
bude zprovozněn nový přechod pro chodce před
křižovatkou s Raisovou ulicí. Tato stavba byla realizována v reakci na požadavky občanů na zlepšení bezpečnosti chodců, především pak dětí
v této lokalitě. S ohledem na to, že se jedná spíše
o menší stavbu a aktuálně nebyl vypsán odpovídající dotační titul, byla financována z rozpočtu
města. Náklady jsou cca 800 tis. Kč.
Oprava lávky
Na přelomu srpna a září byla zahájena oprava
povrchu lávky pro pěší. Jedná se o výměnu vrchních izolačních vrstev chodníku lávky. Počasí
nám stavbu trochu zkomplikovalo, lávka byla

střídavě zavřena a pak opět otevřena, chtěl bych
se proto všem za způsobené nepohodlí omluvit.
Odměnou nám budiž opravená pochozí vrstva
lávky, která by měla zase nějakých 15 let bez
větších zásahů sloužit. Náklady na zmíněnou
opravu lávky činí cca 1,3 mil Kč.
Garáž pro nové hasičské auto
Jak jsme již psali v minulém čísle Informačního
listu, pořídilo město z dotačních prostředků IROP
nové hasičské cisternové auto. Moderní automobil Tatra pro Sbor dobrovolných hasičů Dobřichovice v ceně 7,56 mil. Kč je však o poznání
větší, než stará Tatra a nevejde se do stávající
garáže v budově hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo proto rozhodlo, že stávající garáž bude rozšířena. Tato stavba nyní probíhá a počátkem října
by měla být hotova. Náklady na stavbu činí 625
tis. Kč.
Chodník podél Pražské ulice
Na přelomu září a října by měla být zahájena
stavba nového chodníku podél Pražské ulice
v úseku od kruhového objezdu až po křižovatku
s Randovou ul., tedy až k ÚKZUZ. Stavbě chodníku předcházelo přeložení telefonního kabelu,
který byl dosud zavěšen na stávajících stožárech
lamp veřejného osvětlení. Po jejich demontáži
a náhradě novými lampami, bude telefonní
vedení přepojeno do nového kabelu, uloženého
v zemi. Celkové náklady na stavbu chodníku
včetně veřejného osvětlení jsou cca 6,3 mil. Kč,
přičemž stavba bude financována především
z dotace IROP. Stavba by měla být dokončena nejpozději do 15. dubna příštího roku, věřím však, že
by mohla být hotova i dříve.
Rozšíření parkoviště u nádraží
Rozšíření parkoviště u nádraží je, spolu s vybudováním chodníku podél Pražské, největší stavební akcí v posledních dvou letech. V rámci této
stavby by mělo být rozšířena dosavadní zpevněná plocha parkoviště, která má kapacitu 75
míst o dalších 110 míst, která se budou nacházet
na dnešním nezpevněném pozemku. Na něm se
parkuje již nyní, ale je plný výmolů a při deštivém
počasí i bahna. Předpokládaná cena této stavební
akce je 8 mil. Kč a součástí je i osvětlení parkoviště a sadové úpravy. Podobně jako chodník podél
Pražské ul. a hasičský automobil, bude stavba
financována z dotace IROP. Stavba by měla být
dokončena nejpozději do 15. dubna 2018.

Další připravované projekty
Na větší stavební akce se zpravidla město snaží
získat dotace. Je-li však nějaký dotační program
vyhlášen, nebývá často moc času na přípravu
projektu, aby se pak stihlo včas podat žádost
o dotaci. Z tohoto důvodu je dobré, abychom
byli projekčně připraveni na stavební akce,
které dlouhodobě plánujeme. Takovou akcí je
například rekonstrukce ulice Anglické, která je
v poměrně špatném stavu a v důsledku propadů
vozovky se na ní tvoří po dešti velké kaluže.
Další, velmi frekventovanou ulicí, která má pro
změnu problematické odvodnění, je ulice Palackého. Na obě ulice máme připravené projekty
a nyní nezbývá než věřit, že v dohledné době
bude vypsán dotační program, z něhož půjde na
opravy těchto ulic čerpat dotace. Dalšími akcemi,
na něž jsme projekčně připraveni, jsou části ulic
Ruské a Jugoslávské v úseku mezi křižovatkami
s Jiráskovou a Polní. Tady jsou šance na získání
dotace poměrně slušné. Poslední stavební akcí,
na kterou máme hotový projekt a jejíž realizace
by měla proběhnout ještě letos, je doplnění chybějícího veřejného osvětlení v ulici Polní.

Automobiloví veteráni na
pikniku v Dobřichovicích
V neděli 10. září odpoledne proběhl v Dobřichovicích pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Tím rekordem měl být počet lidí, piknikujících
najednou na jednom místě, jímž byla louka mezi
zámkem a lávkou v Dobřichovicích. I přes ne
úplně příznivé počasí rekord padl, nakonec bylo
spočítáno 499 piknikujících a myslím, že všichni,
kdo přišli, si odpoledne bezvadně užili.
Piknikující dobřichovičtí i přespolní si, kromě
posezení s přáteli u dobrého jídla a pití, mohli
během odpoledne prohlédnout i několik desítek
nádherných historických automobilů, které si do
Dobřichovic odskočily ze známého veteránského
závodu Zbraslav – Jíloviště, který se konal v sobotu.
Mohli jsme si prohlédnout kromě jiného například
prototyp vzácné aerodynamické Tatry 77 nebo vozy
věhlasných předválečných značek jako Lagonda
nebo několik Bugatti, včetně repliky legendární
Bugatti 57 SC Atlantic. Rád bych poděkoval hlavním
organizátorům pikniku Jiřímu Geisslerovi i Jiřímu
Šafránkovi, kteří se zasloužili o to, že krásná historická auta zavítala letos do Dobřichovic.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Dešťovka – rizika spojená
s využíváním srážkových/
recyklovaných vod
v domácnostech

Ministerstvo životního prostředí spustilo
dotační program, který pošle peníze majitelům
domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím,
že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu
či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu
umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat

zahradu či splachovat záchod. Dotace na pořízení zahradních nádrží má přispět k efektivnímu
hospodaření s vodou a snížit množství odebírané pitné vody z povrchových i podzemních
zdrojů. Ministerstvo finančně podporuje 4 typy
opatření:

Obrázek na titulní straně: Část veteránů z tradičního závodu Zbraslav – Jíloviště navštívila Dobřichovice. Foto Hynek Moravec
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1. Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady.
Na akumulační nádrže stát přispěje jen v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
a peníze nelze získat pro novostavby.
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady. Lidé mohou dostat příspěvek
na akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude využita
na splachování WC v domě, přebytky lze využítna zalévání zahrady. Dotace platí pro celou
republiku, podpořeny budoui novostavby.
3. Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC. Dotace podpoří systémy, které využívají přečištěnou odpadní vodu, například
ze sprch, ke splachování toalet a případně na
zálivku.
4. Odpojení srážkové vody od kanalizace. Tato
dotace je určena jen pro stávající domy, které
mají srážkové vody svedeny přímo do kanalizace. Dotace podpoří retenční nádrže, například zahradní rybníček nebo jezírko.
O rizicích, která plynou z používání takto
zachycených a UPRAVENÝCH vod se však
program již nezmiňuje. A to jak zdravotních, tak
i bohužel finančních.
Rizika spojená s využíváním srážkových/recyklovaných vod v domácnostech a jiných pobytových prostorách lze rozdělit do několika okruhů
a to od nejméně závažných po vysoce závažné,
které je vhodné zvážit před realizací projektu:
1. Obtěžování zápachem
Nedostatečně vyčištěná srážková nebo šedá voda
po určité době v akumulační nádrži začíná vždy
zahnívat a zapáchat. Je to způsobeno obsahem
organických látek ve vodě, které jsou využity jako
potrava pro bakterie a plísně s návaznou tvorbou
pachotvorných látek. Tato skutečnost může být
také spojena s tvorbou sedimentu na dně nádrže.
U použití srážkové vody na zalévání tato skutečnost nepředstavuje velký problém, protože pach
se rozptýlí do okolí s výjimkou např. zalévání trávníku, na kterém si pak v krátkém časovém odstupu
od zálivky hrají děti. Významně odlišná situace je
u splachování WC vyčištěnou srážkovou či šedou
vodou, protože pach se šíří do obytných prostor

a dochází i k zabarvování sanitárního vybavení.
Z tohoto důvodu by se měl uplatnit třístupňový
systém jejich čištění vč. konečného hygienického
zabezpečení. V takovém případě jsou ovšem
vzhledem k velikosti a složitosti technologie
úpravy jednotkové náklady na získanou vodu
několikanásobné vůči nákladům na pitnou vodu.
2. Ohrožení zdraví obyvatel domu, kde se
srážková /recyklovaná voda využívá
Obyvatelé a návštěvníci domu, kde se srážková/
recyklovaná voda využívá, mohou být ohroženi
na zdraví trojím způsobem:
a) Při běžném, standardním provozu systému
může dojít k inhalační nákaze infikovaným aerosolem, který se vytváří při zalévání (rozprašování
vody) nebo při splachování WC v případě, že srážková/recyklovaná voda obsahuje patogenní či
podmíněně patogenní mikroorganismy schopné
vyvolat infekci dýchacího traktu (např. legionelu).
Srážková/recyklovaná voda nemusí být primárně
kontaminována tímto mikroorganismem, ale
tento může snadno sekundárně osídlit systém akumulace a distribuce srážkové/recyklované vody,
protože zde nalezne vhodné životní podmínky
(vodní prostředí určité teploty s dostatkem nutrietů
z organických látek, popř. s bohatým biofirem) –
podobně jako legionely v teplovodních systémech.
b) Nechtěnou záměnou systému pitné a technické
(srážkové/recyklované) vody. Obvykle návštěvník
nebo dítě omylem použijí pro pitné účely vodu
technickou, pokud její výtoková armatura není
dostatečně označena. Pokud není technická voda
dostatečně čištěna a dezinfikována, může být
zdrojem nákazy při požití, protože obsahuje mikroorganismy fekálního původu (srážková voda
splachuje kromě substrátů, podporujících růst bakterií a plísní, jako je např. pyl, hlavně ptačí fekálie
ze střech; šedá voda z koupelen naopak obsahuje
stopy lidských fekálií např. od kojenců apod.).
c) Nechtěným propojením systému pitné a technické (srážkové/recyklované) vody při opravách
jednoho z rozvodů vody, kdy se do rozvodu
pitné vody dostáváv určité míře voda nepitná,
se mikrobiálně dlouhodobě kontaminuje rozvod
pitné vody vzhledem k možným dlouhým dobám

zdržení a vyšším teplotám v domovních rozvodech. Takový stav způsobí onemocnění po požití.
3. Ohrožení zdraví většího počtu obyvatel
v okolí
Pokud je objekt využívající srážkovou/recyklovanou vodu napojen na veřejný vodovod, vždy hrozí
riziko neúmyslného propojení obou rozvodů
vody a v lepším případě jen kontaminace pitné
vody v daném objektu. V horším případě (při
dostatečném tlaku v rozvodu technické vody
a chybějícím nebo nefunkčním ventilu zabraňujícím zpětnému toku) i kontaminace pitné vody ve
vodovodní síti v okolí s postižením dalších obyvatel. Tento způsob propojení pitné a nepitné vody
je jednou z častých příčin kontaminace pitné vody
ve veřejném vodovodu, včetně příčin vzniku epidemií. V České republice některé stavební a instalatérské firmy dodávají zákazníkům systémy, kdy
je napouštění zásobní nádržky na toaletě řešeno
třícestným ventilem. Pokud je k dispozici dostatek užitkové vody, používá se tatoa v opačném
případě se ventil ručně nebo automaticky přepne
na rozvod pitné vody. Dodavatelé prezentují toto
řešení jako správné a schválené, což ale rozhodně
není a může vést k ohrožení zdraví jak odběratele samotného a jeho rodinných příslušníků, tak
i ostatních odběratelů z veřejného vodovodu.
Tímto článkem jsem chtěl jen upozornit, že se na
„Dešťovku“ musíme dívat nejen z pohledu získání
dotace, ale i „získání“ případných velmi vážných
problémů. A to se nezmiňujio vynaložení dalších
nutných výdajů (čerpadla, filtry, ventily, …) a o případném navýšení výše stočného. To vše nakonec
může vést až k tomu, že takto upravená voda je
mnohonásobně dražší než voda pitná. Doporučuji
si případné podání žádosti o dotaci řádně zvážit
a dohodnout si technické podmínky s dodavatelem
pitné vodya správcem odkanalizování.
Tento materiál je zpracován na základě osobních zkušeností a publikované literatury spolkem
SOVAK ČR, který v České republice zásobuje kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádí
odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98
% těchto odpadních vod čistí.
Ing. Petr Kaplan

Zprávy z městského úřadu
Bioodpad

Volby

Během posledních týdnů se nám podařilo získat
reakce většiny za zájemců o svoz bioodpadu na
téma velikosti nádoby na odpad (120 nebo 240
litrů). Děkujeme!
Drtivá většina občanů požádala o koupi
nádoby prostřednictvím městského úřadu.
V nedávných dnech jste obdrželi mail, SMS nebo
dopis, v němž ověřujeme, zda evidujeme váš požadavek správně (ev. zda nedošlo ke změně). V současnosti realizujeme už nákup nádob a budeme
vás informovat opět pomocí mailu nebo telefonu.
Noví zájemci mají stále možnost napsat své
jméno, adresu, mail, telefon a požadavek na velikost nádoby na mail městského úřadu a tím se
také přihlásit ke svozu bioodpadu.
pp

V pátek 20. a sobotu 21. října 2017 proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Volební místnosti všech tři volebních okrsků budou tradičně umístěny v budově
Základní školy Dobřichovice v ulici 5. května 40.
V pátek 20. 10. budou otevřeny od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Volit může každý občan, který do soboty 21.
října 2017 včetně dosáhl 18 let. Musí mít samozřejmě trvalé bydliště v Dobřichovicích, aby byl
veden v místním voličském seznamu. Občané,
kteří změnili místo trvalého bydliště nedávno,
případně mají přechodné bydliště a podobně,
by si měli sami zkontrolovat, kde jsou vlastně
úředně přihlášeni k trvalému bydlišti. V případě

nejasností můžete kontaktovat městský úřad,
kde vám rádi pomohou situaci vyjasnit. Vždy však
počítejte s tím, že je nutné vše řešit v předstihu,
aby bylo možné splnit všechny termíny.
I v samotném průběhu voleb je možné
dořešit případy, kdy občan Dobřichovic nebude
z nějakého důvodu uveden v seznamu voličů. To
je jeden z důvodů, proč se každý z voličů musí
prokázat platným občanským průkazem nebo
pasem. V občanském průkazu bývá uvedena
i adresa bydliště, což může být v podobné situaci
důležitá informace.
Pokud se však ukáže, že je právoplatně veden
v jiném místě a potřebuje voličský průkaz, tak už ho
nebude možné na poslední chvíli zařídit. Voličské
průkazy slouží všem občanům, kteří budou volit
mimo volební okrsek svého trvalého bydliště, tzn.
mimo okrsek, kde jsou zaznamenáni ve voličském
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seznamu. Pokud si občan vyzvedne voličský průkaz,
je vyškrtnut z voličského seznamu a musí volit
pouze za pomocí voličského průkazu a platného
občanského průkazu (nebo pasu). Bez občanského
průkazu nebo pasu je voličský průkaz nepoužitelný!
Současně upozorňujeme, že voličský průkaz se
vydává jen na konkrétní jedny volby. Pokud máte
průkaz z minulých voleb, tak už není platný.
S volebním průkazem můžete volit kdekoli
v České republice a na příslušných zastupitelských úřadech ČR v cizích státech (opět vždy současně s platným identifikačním průkazem). Osoby
žijící trvale (resp. delší dobu) v zahraničí mohou
požádat o zařazení do zvláštního seznamu voličů
u příslušného zastupitelského nebo konzulárního
úřadu v zemi, kde pobývají. V takovém případě
jsou vyškrtnutí ze seznamu voličů v místě stálého
bydliště v ČR a mohli by u nás volit pouze s voličským průkazem.
Voličský průkaz můžete získat buď na základě
osobní, nebo písemné žádosti. Při osobní žádosti se
stačí zastavit s průkazem totožnosti na Městský úřad
Dobřichovice, a to nejpozději do 18. října 2017 16.00
hodin. Žádost bude vyřízena na místě, ale průkazy
obdržíte až po ověření všech údajů. Obecně platí, že
voličské průkazy se začnou rozesílat nebo vydávat
nejdříve 5. října 2017. Žádáte-li o průkaz i pro další
osoby (např. členy rodiny) musíte mít od každého
plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
I na písemné žádosti musí být podpis úředně
ověřen. Taková žádost musí dorazit na městský
úřad nejpozději do 13. října 2017 a měla by
obsahovat následující údaje o voličovi: jméno,
datum narození, trvalá adresa, případně telefonický nebo mailový kontakt pro rychlejší vyřízení
možných nejasností. Pokud požadujete zaslání
voličského průkazu na jinou adresu, je nutné ji
uvést. Počítejte s tím, že voličský průkaz bude
zaslán s doručenkou a bude ho zřejmě nutné
vyzvednout na příslušné poště.
Budete-li volit s voličským průkazem mimo
Středočeský kraj, obdržíte volební lístky ve

volební místnosti, kde budete volit (tzn. kandidátky příslušného volebního kraje). Není
možné použít volební lístky z jiného kraje,
taková volba by byla neplatná. Ostatní voliči,
kteří volí ve svém volebním okrsku, obdrží
volební lístky nejpozději jeden den před zahájením voleb. Nedostanete-li volební lístky nebo
dojde k jejich ztrátě, poškození a tak podobně,
obdržíte novou sadu volebních lístků přímo ve
volební místnosti.
Při volbách do parlamentu máte k dispozici volební kandidátky každé strany a hnutí na
samostatných hlasovacích lístcích. Vyberete ten,
který volíte, a za plentou ve volební místnosti ho
vložíte do zvláštní obálky. Tuto obálku s označením městského úřadu obdržíte až na místě
ve volební místnosti. Obálku nezalepujte, stačí
pouze uzavřít tak, aby obsah nevypadl. Nakonec
ji vhodíte do volební urny.
Můžete, ale nemusíte, označit na hlasovacím lístku až čtyři kandidáty a tím jim přidělit
preferenční hlasy. Platné označení je provedeno
kroužkem kolem čísla příslušného kandidáta.
K zakroužkování máte k dispozici psací potřeby
za plentou ve volební místnosti.
Z volebního zákona vyplývají následující
povinnosti a zákazy:
za volební plentu smí vstoupit pouze volič
(správně by sem neměly vstupovat ani děti)
volič se musí prokázat platným průkazem
totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jinak
nemůže být připuštěn k volbě
každý musí vybrat samostatně a bez pomoci
hlasovací lístek, případně označit preferenční
hlasy (jiní občané, ani členové volebních
komisí nesmějí aktivně pomáhat při výběru
kandidátních lístků)
v obálce může být pouze jeden volební lístek,
jinak je volba neplatná
je-li označeno více preferenčních hlasů (než
čtyři), je hlasovací lístek platný, ale k preferenčním hlasům se nepřihlíží

Domácí zpravodajství
Garage sale (prodej z vrat)
Další prodej a koupě věcí, co máte vy doma
a nepotřebujete a někdo naopak je hledá a potřebuje, se bude konat v sobotu
7. října 2017 v Dobřichovicích.
Informace na www.garagesalecernosice.cz
Petra Váňová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Nový školní rok 2017/2018
V pondělí 4. září začal nový školní rok. Loňští
školáci neomylně trefili do svých tříd, které jsou
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Do školy se již všichni těšili. Foto Alena Vanžurová

hlasovací lístek je platný, pokud jsou údaje na
něm srozumitelné, to znamená, že přeložení
papíru nebo drobné poškození není na překážku
není-li použit úřední hlasovací lístek nebo
obálka, je hlas neplatný
kdo se nemůže (např. ze zdravotních důvodů)
dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad o možnost volby s pomocí
mobilní volební schránky, se kterou se
zástupci volební komise k dotyčné osobě
dostaví
Dovolte mi osobní slovo na závěr. Svobodné
volby probíhají pravidelně už desetiletí a ne vždy
si plně uvědomujeme, jak jsou důležité. Některé
jsou důležité více, některé méně, ale důležité jsou
vždy.
Pro mne, který pamatuje ještě volby nesvobodné, kdy bylo možné vybírat pouze mezi
jedním a žádným jiným kandidátem; kdy se při
neúčasti ve volbách dostal člověk na zvláštní
seznamy speciálních orgánů; kdy plenta byla
zcela v rohu místnosti, aby bylo jasné, kdo za ní
jde a kdo ne (tehdy se za plentu nemuselo); kdy
i tužka za plentou byla ulomena, aby nešlo dělat
úpravy hlasovacího lístku, jsou svobodné volby
stále něčím důležitým a základním. Možnost volit,
možnost vybrat, možnost ovlivnit. Jistě, leckdo si
stěžuje, že není koho vybrat, ale ten, kdo hledá
ideální svět, musí buď věřit na život posmrtný,
anebo má smůlu. Jsou i tací, kteří říkají, že volby
nic nerozhodnou. To jsou zaslepenci, kteří nevidí,
co se kolem nás děje, kam se pohybuje naše společnost, jak zásadní jsou změny v různých volebních obdobích.
Letošní volby patří k těm důležitým a nepřísluší mi z pozice mého apolitického úřadu, abych
zde zdůvodňoval, proč zrovna tyto patří k těm
významnějším. Využijte možnosti svobodné
volby, máme-li ji k dispozici, a volte správně
a dobře!
Petr Prchal, tajemník MěÚ Dobřichovice
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po prázdninách vymalované, uklizené a paní učitelkami vyzdobené.
Pro 74 dětí a jejich rodiče to byl den obzvlášť
slavnostní. Na školní zahradě je přivítal pan ředitel
s panem starostou a třídní paní učitelky. I letos
jsme otevřeli tři první třídy, takže se prvňáčci
rovnou rozdělovali do skupin A, B a C a radostně
se vítali s kamarády ze školky. Po slavnostním
pasování na školáky se pak se svými novými paní
učitelkami šli podívat do školních tříd.
Doufám, že se všem novým i zkušeným školákům ve škole líbí a bude se jim dařit.
Do bádání a učení jim přejeme hodně chuti
a radosti.
Petra Mejstříková Sulková

Čtenářský klub ZŠ
Dobřichovice
V novém školním roce otvíráme ve škole dva čtenářské kluby pro žáky prvního stupně. První je
určen žákům 1. a 2. ročníku, druhý žákům 3. a 4.
ročníku. Jejich posláním je vést již malé čtenáře
k tomu, aby měli z četby potěšení, správně dekódovali a hodnotili psané texty, učili se sdílet své
prožitky a uměli četbu zúročit v dalším životě.
Klubové schůzky se budou konat ve středu
v čase od 13.30 do 15.00 v období pěti po sobě
jdoucích měsících. První schůzka proběhne 4.
října 2017. Náklady na provoz klubu jsou hrazené
z dotace projektu „Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV“, pro žáky je tedy účast
bezplatná.
Bližší informace a přihlášku naleznete na
stránkách školy.
Jana Babicová

Školička Lumek přeje hezký školní rok

Školička Lumek
v pavučinkovém září
Školička Lumek zahájila svůj další školní rok. Od
svého vzniku již devátý!
V září se dětičky seznamovaly s lumkovým
prostředím, s novými kamarády a s vychovatelkami, tetami. První týdny děti provázel pavouček,
se kterým motali pavučinku přátelství. Samozřejmě měly děti ale ještě spoustu další práce!
Navštívit koníky, houpat se na houpačce, hrát
a zpívat s Jitčinou harmonikou, sledovat Lucčino
divadélko, pohrát si se všemi novými hračkami.
V září k nám často přicházely „na kukandu“
maminky s dětmi, aby se podívaly, jak to u nás
chodí, než k nám přihlásí svá děťátka. Pokud se
chcete do školičky Lumek přijít podívat i vy, rádi
vás uvítáme. Stačí nám zavolat a „kukandu“ si
domluvit.
rb, www.ilumen.cz

Beseda Nadačního fondu
Karla Lewita
Nadační fond Karla Lewita (NFKL) vás srdečně
zve na besedu Nadačního fondu Karla Lewita,
pořádanou v sále dobřichovického zámku dne
2. listopadu 2017 od 18.00 do 20.00 hod. Besedu
uvede dcera pana profesora Clara Lewitová přednáškou o Funkčním přístupu, který pan profesor

Přijďte 2. 11. na besedu Nadačního fondu Karla Lewita do dobřichovického zámku od 18:00 hod. Besedu
o funkčním přístupu uvede Bc. Clara Lewitová. Pokud Vás zajímá funkční přístup nebo máte jakékoliv
potíže s pohybovým systémem, přijďte se zeptat.
v průběhu svého života rozvíjel. Bude promítnut
film o profesoru Karlu Lewitovi a členové NFKL
Vás seznámí s činností nadačního fondu. Následovat budou odpovědi na dotazy z publika.
Pokud Vás zajímá funkční přístup nebo máte
jakékoliv potíže s pohybovým systémem, přijďte
se zeptat. K vidění budou také zajímavé osobní
předměty, dokumenty a fotografie z pozůstalosti
pana profesora. Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
byl zakladatelem moderní funkční diagnostiky
a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální
terapie v bývalém Československu. Dlouhodobě
žil a působil v Dobřichovicích. Nadační fond Karla
Lewita uchovává a dále rozvíjí odkaz pana profesora.
Zájemce o Besedu prosíme o potvrzení účasti
na info@karellewit.cz či na tel.čísle 775 580 560.
Více informací na www.karellewit.cz.
Hana Sladká

Dopolední kurzy angličtiny
pro dospělé v Osvětové
besedě v Dobřichovicích
pokračují
Poslední zářijový týden (resp. 20., 21. a 22. 9.
2017) začínají pravidelné dopolední kurzy angličtiny pro dospělé v ZUŠ Lomená (OB Dobřichovice). Kromě stávající nabídky kurzů různých
úrovní nabízíme ve středu nový kurz pro úplné
začátečníky I.
Předpokládaný rozvrh kurzů:
středa 9.15-10.30 začátečníci II 10.45-12 začátečníci I
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II
pátek 9.00-10.15 pokročilí
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
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(římská číslice označuje stupeň pokročilosti)
Rádi přivítáme nové studenty. Zájemci se
mohou přihlásit na e-mailové adrese dopoledni
anglictina dobrichovice@seznam.cz. Je možnost
nezávazné účasti na kterékoliv lekci zdarma.
Výuka probíhá v malých skupinkách a příjemné atmosféře. Kurzy nadále povedou zkušené
lektorky Zora Strnadová (st, čt, pá tel. 776 028
441) a Kristina Millerová (pá, tel. 607 689 777).
Cena kurzu je 115 Kč za 75minutovou lekci, platí
se vždy za pololetí.
Těšíme se na vás!
Zora Strnadová

Ohlédnutí za letním táborem
Arteradky
Letošní tábor byl divoký, odehrál se v pestrém víru
palet a sprejů. Jako každý rok, i letos děti vytvořily
mnoho krásných děl, vyzkoušely si nejrůznější
výtvarné techniky, zahrály si na hudební nástroje,
vyřádily se na bicích i na elektrické kytaře.
Vydali jsme se na výlet do Trojského zámku,
kde na děti kromě krásného zámečku, bludiště
a zahrady čekal i tematický doprovodný program.
První tábor proběhl ve spolupráci s výtvarnicí Editou Elsnicovou, autorkou panenkování
Viviány na liáně a oblíbeným „sprejerem“ Luďkem
Pelclem, autorem tašek Arteradky. Byl tak trochu
punkový, nosným tématem byly spreje a táborová hymna. V závěru tábora pak děti představily
svá díla na vernisáži a předvedly táborovou píseň
s vlastním hudebním doprovodem.
Nově ve spolupráci s Mgr. Štěpánkou Čížkovou, průvodkyní světem hudby, proběhl druhý
hudebně-výtvarný tábor. Hudba a barvy se v něm
vzájemně propojily, na sebe naladily a vznikl tak
harmonicky sladěný projekt plný barev a tónů.
I na konci tohoto tábora uspořádaly děti vernisáž, na které kromě výtvarných děl představily
v malých vystoupeních i Štěpánčiny meditačně-léčivé nástroje.
Věřím, že tábory se všem líbily a že se na nich
příští rok znovu potkáme. Už se moc těším na
další společná prázdninová dobrodružství!
Radka Charapovová, Atelier Arteradky

Na táboře Arteradky, nechybí nám naše matky. Celý týden tvoříme, na výstavy chodíme. Umění nám
dává sílu, se štětcem jsme vždycky v míru. Arteradky je náš tábor, uplatníme tam svůj názor. Akryl, olej,
křídy, spreje, hlavně že se něco děje. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, každý se rád totiž směje.

Panáčko – panenkování
Kdo takové tvoření ještě neznáte, budete mile
překvapeni. Neúčastní se jen holčičky, ale
kouzlo tohoto workshopu už objevila i spousta
kluků! Ušijí si své panáčky, své hrdiny. Děti si
užívají doslova každou minutu v ateliéru, kde
je vřelá a přátelská atmosféra. Celé 4 hodiny se
věnují velmi zapálenětvorbě. Už během práce
začínají panenky a panáčci ožívat a s tím vzniká
nový prostor pro hru. Čas doslova letí a otvírá
dětem říši fantazie. Lektorky ukáží techniku,
vše vysvětlí a pomohou se základními dovednostmi šití.
Používat se budou nitě, krásné látky, vlny
i ovčí rouno. Děti během práce rozvíjejí jemnou
motoriku a cit pro estetiku.Především je to ale
zábava, kterou si můžete užít také.Workshop je
určen opravdu pro každého. Pro děti i dospělé
(děti do pěti let s doprovodem).Pro ženy to často
bývá velmi příjemná relaxace a uvolnění.
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Vlastnoručně vyrobená panenka je také
krásným dárkem pro naše milované. Panenkování se těší hojné účasti a kapacita jeomezená. Je
tedy velmi důležité si včas rezervovat své místo
prostřednictvím emailu: radka.ch@email.cz

Těší se na vás Radka a Edita
Kdy? 14. října 2017 14:00 – 18:00 hodin
v Dobřichovickém Domku – atelier ARTERADKY
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Zajímavosti
Pranostiky

Dobřichovice mají rekord

Rozhodli jsme se pokračovat se zveřejňováním
lidových pranostik,tento rok čerpáme z lidového
valašského kalendáře. Budete si moci porovnat
pranostiky se skutečností a myslím, že to vyjde
tak 50 na 50, tj. že se příroda moc pranostikami
neřídí. Občas sice ano, ale je to asi těch 50 na 50.
Počasí v říjnu podle stoletého kalendáře: Říjen
začíná špatným počasím, dne 10. jinovatka až
do 17., pak následuje hezký letní den, dne 25.
studeno, potom opět hezky, od 27. do 30. dosti
studeno. Dne ubývá o 1 hodinu 47 minut. Délka
dne je 11 hodin 36 minut až 9 hodin 49 minut.
Říjen – nové víno pijem
Po teplém září, zle se říjen tváří
Na svatého Kalista, ucpi včelín dočista (14.
října)
Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest to
znamení
Když jde říjen ke konci, zima jde k začátku
a kožichy z půdy
Čím více se urodí červených bobulí, tím víc
bude v zimě mrazu a sněhu
vk

Ten den bylo asi nejošklivěji za celou první zářijovou dekádu, přestože přáním pořadatelů pokusu
o národní rekord v počtu piknikujících osob tak
záleželo na sluníčku, teple a suchu. Po celonočním dešti přestala voda z nebes padat někdy
před devátou ranní a vše kolem začalo pomalu
osychat. Sluníčko vykouklo na chvilku, a byť se
mraky zvedaly, jistota suchého odpoledne nebyla
žádná.
Tolik času, energie a nakonec i peněz jsme
věnovali přípravě, ohraničili jsme více než velkoryse velký prostor starého hřiště a louky pod
mostem až k zámku, nalajnovali parkoviště na
louce za lávkou a v jednu hodinu po obědě
všeho všudy jedna deka. S kolegou Šafránkem
jsem nakonec, možná trochu křečovitě, ale mávli
rukou. Už jsme toho vymysleli a zorganizovali
hodně a počasí nám někdy i se štěstím přálo, tak
co. Jednou to prostě vyjít nemusí. A za fiasko to
prohlašovat nebudeme. Jistě přijde pár desítek
známých a kamarádů, tak si společně, v klidu
zapiknikujeme a připravíme plány na druhý
ročník.
Jenomže najednou jakoby kdosi kdesi otevřel
dveře a začali se ze všech směrů trousit lidé s piknikovými koši a dekami, s vozíky naloženými
skládacím nábytkem, kde se vzalo, tu se vzalo,
stálo uprostřed louky badmintonové hřiště, na
asfaltové cyklostezce začaly létat dřevěné špalíky.
Najednou přichází starší pár s cestovním kufrem
na kolečkách plným jídla, pití, deky. Do toho
začínají přijíždět veteráni, jejichž posádky rozkládají deky a uvelebují se k piknikování motoristickému. Mládež, pomáhající nám u oficiálních
vstupů vydávat pořadové lístky a pytle na odpad,
vzorně řízená dvěma hlavními pomocníky, Viktorem Ježkem a Jirkou Sudíkem, má najednou plné
ruce práce a komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova nestačí kroutit hlavou.
Ještě před několika desítkami minut smutně
kýval hlavou a společně s námi žehral na počasí.
A teď už je jasné, že ten starý rekord z Ladronky
se strachy třese. A už je 15 hodin a s naším cadillacem projíždíme prostorem, komisař i se sličnou
pomocnicí cvakají počítadly v rukou, nechávají
si přibrzdit, či zastavit u jednotlivých skupinek.
Jedeme tam k zámku a zase zpět. Pomalu. Na
předním skle se už zase začínají objevovat malé
kapky, a když přibližně po deseti minutách přijíždíme zpět k lávce, už drobně mrholí. A přesto
jsme všichni svědky vyhlášení výsledků. Déšť
nedéšť, mokro nemokro. Dobřichovice se nově
objeví v České knize rekordů, neb v neděli 10.
září překonali jejich občané a hosté dosavadní
národní rekord. Nakonec se na levém břehu řeky
Berounky sešlo právě 499 piknikujících, kteří se
povalovali na 183 dekách a dobroty na louku
dopravili v celkem 158 koších.
Nezbývá, než poděkovat naší radnici, jejíž
představitelé mají pochopení i pro podobné
recese a akci umožnili na svém pozemku a i ji
finančně drobně podpořili. Nezbývá, než poděkovat panu starostovi, ing. Hamplovi, který

Podzimní Centrum komplexní
péče Dobřichovice
Zveme se Vás do Centra komplexní péče Dobřichovice na následující cvičební skupiny a zajímavé semináře. Ergonomie práce se koná v úterý
26. září od 18:30 – 20:00, kde Vám Mgr. Šádek
poradí, jak správně a efektivně pracovat, aby
Vaše práce byla šetřená k Vašemu pohybového
systému.
Dále pořádáme po 10 čtvrtků “Fit v každém
věku” od 12. 10. od 18:30 s Mgr. Zajíčkovou.
Jedná se o cvičení typu kruhového tréninku,
které je určeno začátečníkům, kteří chtějí zvýšit
svoji kondici. Vhodné např. pro pacienty, kteří
dokončují sérii fyzioterapií a potřebovali by začít
pravidelně cvičit. Úterky od 17. 10. budou patřit
Relaxační skupině s PhDr. Vajnerem: po 4 úterky
přijďte čerpat sílu z uvolnění. Již teď se nastávající i stávající rodiče a další pečující osoby o malá
miminka mohou hlásit na Léčivou podporu
rodiče, na které se dozví o správné manipulaci
s miminkem. Kurz proběhne v sobotu 4. 11. od
9:00 – 12:00 a vede jej Mgr. Šabíková. V pátek
24. 11. se s Mgr. Zajíčkovou můžete pobavit
o správné výživě v rámci jednodenního semináře
“Projezte se ke zdraví”.
Pro dobřichovické občany stále platí na
všechny výše zmíněné programy nabídka 50%
slevy díky grantu od Města Dobřichovice – blíží
se jeho vyčerpání, tak se neváhejte přihlásit. Pro
odborníky pořádáme mnohé kurzy. Zde uvádíme
příklady: Diagnostika jizev a stoje v sobotu 14. 10.
s Mgr. Veverkovou a dále Fenomén hlubokého
stabilizačního systému páteře v neděli 19. 11.
s Mgr. Šádkem a Mgr. Hybšem. Více na www.ckp-dobrichovice.cz.
HS
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Po několika letech jsme opět na vinařských
slavnostech obdivovali kapelu Bengas

Ohlédnutí za vinařskými
slavnostmi
Stejně jako každý rok, i letos proběhly poslední
prázdninový víkend v Dobřichovicích vinařské
slavnosti, na nichž se prezentovalo bezmála
třicet vinařských stánků. Účast byla velice dobrá,
napočítali jsme přes 2600 návštěvníků. Kromě
vinařů nechyběl tradiční francouzský sýrový trh,
olivy, klobásky a další gurmánské dobroty. Pro
děti byl zajištěn doprovodný program u řeky
a na dvou podiích se průběžně vystřídalo sedm
hudebních produkcí. V 19 h byl na hlavní scéně
předán pohár Vinaři roku 2017 České republiky.
Oficiální slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo
již o měsíc dříve, a to v novorenesančním paláci
Žofín v Praze. Letošním vítězem se stalo vinařství
Spielberg, na druhém místě se umístilo vinařství
Drnholec a třetí byl Milan Sůkal s vinařstvím Nový
Podvorov.
Každý účastník slavností se mohl po vyplnění
kuponu zapojit do losování o hodnotné ceny
a vyhrát tak víno na celý rok zdarma, sadu prémiových olejů, předplatné časopisu Wine & Revue
nebo knihu Průvodce nejlepšími víny České
republiky. Hlavní cenou byla chladnička Supreme
NoFrost od společnosti Whirlpool. Každoroční
snahou je samozřejmě zpříjemnit den i po
hudební stránce. Doufáme, že jsme udělali radost
jak cimbálovou hudbou, která se ke koštování vín
hodí, tak kapelami Bran, Kukulín či večerní skupinou Bengas.
Po skončení jejich koncertu nastal bohužel
problém s výpadkem elektřiny, proto poslední
kapela s názvem “12:piet” vystoupila s hodinovým zpožděním, což nás velice mrzí, jelikož i tato
kapela měla velký úspěch a velice zapadala do
nálady vinařských slavností. Za technické nepříjemnosti se omlouváme, nicméně doufáme, že
i tak si den návštěvníci užili co nejlépe.
Andrea Kudrnová
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Putovní cena pro vítěze Festivalu svíčkové
omáčky od Petra Váni
Festivalu svíčkové omáčky – memoriálu Jenufa
Šuchmy již blíží.
Jako tradičně se bude konat po posledních
farmářských trzích, tedy v sobotu 14. října odpoledne. Vlastní soutěž bude probíhat na nádvoří
místního zámku od 14 hodin. Těžko představovat
něco nového. Kromě soutěžních vzorků budou
další pochutiny, bude tam stánek s komerční
svíčkovou, budou stánky s dalšími dobrotami,
bude Třehusk, bude porota a v ní opět známá
osobnost. Letos účast přislíbila známá zpěvačka
Jitka Zelenková. Tak co si přát! Pěkné počasí, které
nás při pikniku příliš nepodrželo. Tak snad na svíčkovou.... Přijďte se podívat, přijďte ochutnávat.
Do soutěže už bychom mohli registrovat jenom
náhradníky, kdyby z hlavního pelotonu někdo
vypadl. Od počátku září je všech 15 postů obsazených. A kdo letos získá ten mramorový talíř?
JG

Mezi piknikujícími bylo mnoho známých tváří

Ženská tajemství

Titulní strana hasičského kalendáře na rok 2018
převzal nad piknikem záštitu. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří si nedělní odpoledne přišli užít.
Nezbývá, než poděkovat panu Čížkovi a jeho
společnosti BOINT s.r.o. za velkorysou finanční
pomoc. Nezbývá, než poděkovat mládeži, která
nám velmi svědomitě pomáhala s organizací
i úklidem. A samozřejmě nezbývá, než poděkovat
známým osobnostem, které naši snahu podpořily
nejen při propagaci, ale svou osobní účastí přesvědčily všechny, že jejich pozvání nebyla falešná.
Přišla a víno usrkávala herečka Aňa Geislerová,
dorazili známí moderátoři Jan Rosák, Pepík Klíma
a také moderátor ČRo – Radiožurnálu Petr Král,
tomu patří speciální poděkování za pomoc s přípravou a propagací, na dece se pohodlně rozvalil
akademický malíř Tomáš Bím. Sice s křížkem po
funuse, ale přeci dorazil ekonom prof. Michal Mejstřík s chotí. Inu piknikovala to pestrá společnost.
Tak rekord máme, přiznejme si ale, že
s odřeným hřbetem. Jsme s Jirkou přesvědčeni,
že při pěkném počasí, se musí na louce hýbat přinejmenším tisíc lidí. Tak pojďme do toho! Kdy? Za
rok, počátkem září, když vše půjde dobře. A ti, co
nesměle chodili po ulici nad loukou a jen pokukovali dolů, se mohli přesvědčit, že konzumace jídla

a pití v leže na dece není žádná hanba a příští rok
též rozšíří naše řady. Snad.
JG

4. ročník festivalu svíčkové
se blíží
Vypadá to jako obyčejný mělký talíř, na kterém
jsou 4 knedlíky, kus masa s plátkem citronu, vše
zalité omáčkou. A JE to talíř s knedlíky a omáčkou,
jenomže to není talíř ledajaký. To vše je z jednoho
kusu mramoru a před třemi roky nám ho vytesal
akademický sochař a náš kamarád Petr Váňa, jako
cenu pro vítěze soutěže o nejlepší svíčkovou
omáčku. Protože z té soutěže se stal pravidelný
festival, jeho talíř jsme povýšili na cenu putovní
a předáváme ho vždy vítězi vyhlašovanému
odbornou porotou.
Vloni si ho odvezl pan Sviták, šéfkuchař
restaurace Divoká Šárka v Praze. Jenomže, ten
talíř je již zpět v Dobřichovicích. Loňský vítěz
ho vrátil s předstihem, neboť letos bude v čase
konání soutěže mimo republiku. Když o tom
takto píši, je nad slunce jasné, že se 4. ročník

Živá a krásná 2017/18 – Kurz o tom, co nás ve
škole neučili a matky nám neřekly.
Setkání: 19 – 21.30 hodin, středy 1 x 14 dní:
4.10 / 18.10 / 8.11. / 15.11. / 29.11. / 13.12. / 3.1.
/ 17.1. 2018
Cena: 2 880 Kč. Součástí jsou skripta Tajemství
pánevního dna v elektronické podobě.
Kurz probíhá v komorní skupině žen. Počet
míst je pro vaši pohodu limitován. Pro rezervaci je
třeba uhradit kurzovné na účet 554712173/0800,
variabilní symbol 410 a poslat zprávu na zenske@
centrum.cz
IK

Kalendář dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři Informačního listu,
kromě toho, že nám naši dobrovolní hasiči
pomáhají v nouzi, chtěli by potěšit i Vaše oko. Připravili pro Vás kalendář na rok 2018. Je nabitý akcí
a krásnými ženami.K dostání je ve všech dobrých
prodejnách v Dobřichovicích a okolí.
Tento první počin dobřichovických dobrovolných hasičů, který vznikal v našem krásném městečku, si určitě zaslouží Vaši pozornost a podporu.
Svého kalendáře se hasičky zhostili se stejným
nasazením, jako když bojují s ohněm.
Martin Jurkovec
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Příspěvky čtenářů
První den v Giverny
Giverny je malá vesnice 60 kilometrů západně
od Paříže, do které se přestěhoval Claude Monet,
slavný impresionista, jehož obrazy mají dnes
cenu milionů v jakékoliv solidní měně, když
mu v Paříži začalo téct finančně do bot. Nás,
tedy mě a mojí ženu, sem přivedl román „Třetí
přání“, který napsal americký spisovatel Robert
Fulghum. V kapitole o zdejším pobytu románových postav Alice a Alexe je pasáž začínající
touto větou: “Počátkem roku 1883 byl Claude
Monet zoufalý a vůbec se mu nechtělo malovat.
Bylo mu třiačtyřicet a ještě ke všemu měl na krku
desetičlennou rodinu. Monet našel dům k pronájmu ve vesnici Giverny. Ten dům se jmenoval
„Le Pressoir“ tedy Moštárna. Kdo se tu vydá ven
za rozbřesku, uvidí to, co tady od roku 1883 vídal
Monet. Čas sice s sebou přináší různé změny, ale
tato vesnice a celá její atmosféra je ponořená
v minulosti. Ve vzduchu tu ještě pořád můžete
něco spatřit a vycítit, pokud to tedy hledáte. To
něco je okamžitá, všudypřítomná imprese. Tak
to cítil a tak si to uvědomoval Monet. A tak to
maloval.”
Když jsme se v roce 2008 na jaře vydali na
cestu do Giverny a pak dál na západ, přes Normandii do Bretaně, tak, co se týká ubytování,
jsme jeli do naprosté nejistoty a náhoda nebo
intuice nás po příjezdu do Giverny dovedly
přímo před Ancien Hotel Baudy, česky “Starobylý hotel Baudy”, který stojí uprostřed Rue de
Claude Monet. Bylo pět odpoledne – nejvyšší
čas se postarat o nocleh. Nejdřív jsme zjistili,
že ten rozkošný hotýlek nemá recepci. To je ale
ve Francii normální, ve spoustě malých hotelů
klíče od pokojů visí na věšáčcích v restauraci
za barem a ubytování má na starosti personál restaurace, což jsou často přímo majitelé
nebo nájemci. Restaurace hotelu Baudy je moc
pěkná, má patřičně impresionistický kolorit, na
stěnách spoustu obrazů Monetových napodobitelů, stoly a židle z konce devatenáctého století.
Vcházíme dovnitř a moje žena se ptá sympatické
štíhlé dámy světlých vlasů lehce se pohybující
za barem, jestli bychom mohli dostat pokoj.

„Ale děvenko, tady už je dávno jen restaurant“
říká madame omluvně a snaží se nás potěšit
alespoň laskavým pohledem. Manželka kontruje
dotazem, jestli by neměla pro nás nějakou radu,
je už přece jenom dost pozdě a rádi bychom
zůstali bydlet přímo v Giverny. Dáma se obrací
na skupinku místních ženských u stolu vlevo od
baru a ptá se „nevíte holky, o nějakém volném
pokoji?“ „Holky“ popíjí víno a kouří cigaretky,
nad otázkou se zahloubají, dají hlavy dohromady a pak jedna, také štíhlá a o kousek větší
než ostatní, povídá „Možná Christelle by mohla
něco mít…“ a madame za barem se rozzáří oči
a hned jde s námi na ulici ukázat nám směr ke
kostelu a počítá rohy, které musíme minout, než
k té Christelle dojdeme. Rohů je pět a jsme tam
za chvilku.
Na prosklené terase dělá úkoly malý školák.
Manželka se ptá, kde jsou rodiče, školák volá
dovnitř domu a na terasu přichází dnes už třetí
štíhlá a vyšší dáma, která se představuje jako
Christelle a vysvětluje, že v tomto domě pokoj
volný nemá, ale že mají ještě jeden dům, na kraji
vesnice a tam volno je, a kolik nocí že chceme
pobýt? My říkáme tři a ona “ó, to je neobvyklé,
turisté většinou přespí, prohlédnou si Monetovu zahradu a odjedou, tak já to musím probrat
s manželem“ a bere do ruky telefon. Po krátkém
hovoru se obrací na nás a vyslovuje tu vytouženou větu, že pokoj nám pronajmout může.
„Manžel právě jede autem domů, za chvíli se
vás ujme a pojede před vámi až na místo“. Je to
chlapík pevného stisku ruky, světlých vlnitých
vlasů, v ošoupaných džínách, orvaných teniskách a vybledlé bundě, představí se jako Eric,
nepostojí, hned nás organizuje k odjezdu, sedá
do starého otřískaného Peugeotu a vyráží ulicí
Claude Moneta dřív, než stačíme sednout do
auta. Doháníme ho u hotelu Baudy, kde nelení
zastavit, vystoupit a počkat, aby nás upozornil, že v tohle restaurantu vaří nejlépe v celém
Giverny.
Na konci vesnice u toho druhého domu
jsme pak za dvě minuty. Dům je u hlavní silnice
a má okna v přízemí zavřená železnými okenicemi. Eric odemyká vrata na dvorek, kde
můžeme zaparkovat. Pak odemyká dům, zve

nás dál, přitom rozsvěcí a, světe div se, vcházíme do divadla! Malý divadelní sál má hlediště s pouhými třemi řadami obstarožních
sklápěcích sedadel potažených červeným
plyšem, který určitě pamatuje Moulin Rouge,
když tam vysedával Henry de Toulouse-Lautrec.
Situace je naprosto nečekaná a napínavá. Stále
nevíme, jak tohle vlastně dopadne, jestli nebudeme spát na koších s divadelními kostýmy za
100 Euro za noc. Eric nás ale vede po dřevěných
příjemně domácky vrzajících schodech pokrytých takovým tím linoleem, které se u nás snad
už ani nevidí. Tak zase mě napadá, že budeme
spát na půdě. Ale nahoře je chodba osvětlená hezkými mosaznými nástěnnými lampičkami se skleněnými stínítky tvaru tulipánu
a troje dveře vedoucí do starobyle zařízených
pokojů. V duchu prožíváme, už poněkolikáté za
poslední hodinu, hotový vír radostných pocitů.
Den se pomalu chýlí k večeru a my máme kam
složit hlavu na noc a navíc je to krásné! Erik se
nemaže s nějakými formalitami, jako je kontrola cestovních pasů, dává nám vybrat pokoj,
protože volné jsou všechny. Bereme si ten úplně
vzadu, kde je obrovská krásně řezbovaná skříň
a stará dřevěná veliká postel. Eric nás seznamuje
s „řádem“ snídaní, které jsou v ceně ubytování.
V rohu vedle dveří našeho pokoje je lednička,
v ní džus, máslo a džem. Nad lednicí na poličce
varná konvice, hrnky a skleničky, krabice čaje,
plechovka s kávou, kostkový cukr, vedle malý
etažér s talíři a příbory. „Máte tu všechno
potřebné“ říká Eric „a pečivo vám každé ráno
donesu čerstvé. V kolik budete snídat?“ Říkáme,
že v devět a ještě se ptáme po ceně pokoje. Stojí
60 Euro za noc včetně snídaně pro dva, čili nic
přemrštěného, co by nám zruinovalo rozpočet.
Eric se loučí, pokládá na stůl klíče a je pryč. Ti
lidé ani pořádně nevíkdo jsme, odkud jsme,
a svěří nám dům a „dobrou noc“. A takhle je to
ve Francii skoro pokaždé. Ten pocit důvěry, to
je jedna z těch vzácných věcí z kategorie zvané
„k nezaplacení“. Před hodinou jsme ještě netušili, kam na noc složíme hlavy, a najednou jsme
nájemci divadla v Monetově Giverny a zítra se
vydáme do jeho legendární zahrady.
Jiří Matějka, nejmenší obchodník s vínem v EU

Družstva, která svou soutěž teprve zahajují,
budou na domácí palubovce hrát v těchto termínech:
Muži A, 1. liga:
22. a 23. 9. s Turnovem a s MFF Praha, 13.
a 14. 10. s Nymburkem a s ČZU Praha, 20. a 21.
10. s ČZU Praha B a s EGE Č. Budějovice, 10. 11.
s Velkým Meziříčím.
Ženy A, 1. liga:
6 a 7. 10. s Plzní, 10. a 11. 11. s Hincovkou, 24.
a 25. 11. s VK Č. Budějovice.
Muži B, Krajský přebor 1. třída:
21. 10. se Zručí n. Sázavou, 11. 11. s Č. Brodem.

Do nové sezóny přejeme všem našim družstvům úspěšný start a co nejlepší umístění
v závěrečné tabulce.
HgS

Sport
Volejbalová sezóna 2017 –
2018 začíná
Z našich družstev zahajují své soutěže Áčka mužů
i žen a Béčko mužů. Ženské Béčko, které hraje
krajský přebor 2. třídy, už zahájilo začátkem září:
v Lysé n. Labem zvítězilo 3:2 a prohrálo 3:1, doma
pak podlehlo Čelákovicím dvakrát 3:1. Další
domácí utkání je čeká už jenom 23. září (s Kostomlaty) a první polovinu své soutěže zakončí 30.
září v Odolené Vodě; druhá polovina pro ně začne
až 5. května domácími zápasy s Lysou n. Labem.
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Jojo Gym otevřel novou halu
S příchodem nového školního roku připravilo
dobřichovické sportovní centrum Jojo Gym pro
své příznivce překvapení v podobě druhé sportovní haly. Tato hala bude sloužit především
dalším kurzům gymnastických a všestrannost-
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ních přípravek, parkuru, bojovým sportům, ale
i novým sportům, jako je například vzdušný balet
neboli cvičení na šálách. Hala je navíc vybavena
14metrovým trampolínovým pásem na nácvik
akrobacie a tribunou pro diváky a zároveň
i trenéry, kterým pohled z vyšší výšky usnadní
práci při nácviku pódiových sestav pro Team
Gym, cheerleading a tanec.
Po roce a půl od zahájení činnosti je to tak
další velká investice, kterou Jojo Gym podnikl, aby
mohl uspokojit velký zájem veřejnosti o pohybové aktivity. Srdečně vás zveme na návštěvu
nových prostor.
Lenka Doležalová Pavilková

Rozbíhá se nácvik žen na
všesokolský slet 2018
V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská,
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československého státu, XVI. všesokolský slet.
Za naši dobřichovickou jednotu budou opět
nacvičovat ženy, tentokrát v omlazeném týmu,
a to skladbu Siluety. Tato mladistvá a dynamická
skladba s obručí je sice určena především pro
dorostenky a mladší ženy, ale po tréningu ji
zvládne kdokoliv, kdo se na cvičení s obručí cítí.
A to my se cítíme. Hudební doprovod skladby
jsou písničky od pop-rockové skupiny Mandrage,
včetně nejznámější „Hledá se žena“. Video skladby
lze shlédnout na Youtube.
Základní útvar tvoří 8 cvičenek (případně
násobky 4). Nás je zatím 7 a rády bychom rozšířily
naše řady o nové tváře. Věk není omezením, cvičí

Netradiční stříhání pásky v Jojogymu

TJ Sokol Dobřichovice – cvičení všestrannosti pro rok 2017 - 18
Platný od 4. 9. 2017. O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 do 4 let

Středa 9.15 - 10.15 MS
od 20. 9. 2017

Nolová I.

Předškolní děti od 4 do 6 let (bez rodičů)

Úterý 16.00 - 17.00 MS

Bártová Z.

Mladší žáci 1. - 5.tř.

Úterý 17.00 - 18.00 MS během září

nová cvičitelka

Florbal chlapci od 12. 9. 2017
od 14. 9. 2017

Úterý 16.00 - 17.30 Hala Bios
Čtvrtek 16.00 – 17.30 Hala Bios

Horáček J.

Zdravotní cvičení

Pondělí .18.00 - 19.00 MS
Čtvrtek 18.00 - 19.00 MS
od 5. 10. 2017

Císařová J.
Kýhosová P.

Nohejbal muži

Pondělí 20.30 - 21.30 MS

Šilhavý K.

Pilates pro muže a ženy

Pondělí 9.00 - 10.00 MS
Středa 18.00 - 19.00 MS
Neděle 19.00 - 20.00 MS

Matějková J.

MS= malý sál VS=velký sál
Cvičení všech oddílů začíná v druhém týdnu v září tj. od pondělí 4. 9. 2017, není -li v rozvrhu uvedeno jinak.
Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 1. pololetí školního roku 2017/18 je 600,- Kč.
Sokolská známka pro nové členy : děti 200,- Kč a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2017.
Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů. Změna rozvrhu vyhrazena.
Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368 , mail: irenanolova@seznam.cz
www.sokol-dobřichovice/vsestrannost

s námi jak čilé důchodkyně, tak i naše dcery školního věku. Pokud byste se chtěly přidat a vydržet,
je třeba si vyhradit první týden v červenci 2018,
kdy se bude v Praze samotný slet konat.

Nácviky se konají každý čtvrtek od 20 do 21
hodin v malém sále sokolovny.
Za tým Siluet Jana Maxová

Kultura u nás i v okolí
Brouk nebo Peklo?
Kdo dosud nestihl shlédnout dvě úspěšná představení Dobřichovické divadelní společnosti – Brouk
v hlavě a Peklo v hotelu Westminster, může si na
podzim zajít do divadla Rokoko nebo ABC v Praze.
1. 10. 2017 (neděle) v 19 hod. divadlo Rokoko
– Brouk v hlavě
19. 11. 2017 (neděle) v 19 hod. divadlo ABC –
Peklo v hotelu Westminster
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Další informace na našich stránkách www.
divadlodds.cz.
KFV

Zakončení hudebního
festivalu Musica viva patřilo
operetě Netopýr
Netopýr je od své premiéry v roce 1874 jedním
z nejslavnějších kusů operetního repertoáru, a to

především díky hudbě Johanna Strausse mladšího: ano, je to ten, jenž proslul známými valčíky,
např. Na krásném modrém Dunaji. Podstatně
mladší je komorní zpracování Netopýra, které
jsme mohli v neděli 20. srpna uvidět v Dobřichovicích. Jádrem tohoto komorního Netopýra
se stali úspěšní účastníci Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka, vedení zkušeným
režisérem Daliborem Janotou; ten je operně
zběhlým divákům znám hlavně svou režijní
i pěveckou spoluprací s Národním divadlem

9/2017

Alena Říhová ve hře Peklo v hotelu Westminster

V plné parádě jsme viděli na nádvoří zámku slavnou operetu Netopýr

v Praze a v tomto představení si zahrál i jednu
menší roli. Autorem současné hudební úpravy je
František Drs, houslista a dirigent Divadla J. K.Tyla
v Plzni. Na hudební úpravě se podílel i prof. Jaroslav Šaroun, který se tady „na domácí půdě“ angažoval jako klavírista. K pěveckým rolím nemladým
ovšem museli být přizváni zpěváci z operních
souborů z celé republiky od Opavy přes ND
v Praze až po Plzeň a Karlovy Vary.
Představení Netopýra na nádvoří zámku
v Dobřichovicích, bylo strhující. Diváci, kteří se
nenechali odradit nejistým počasím, měli to
štěstí, že uslyšeli nejen vynikající hudbu, ale
shlédli i velkolepé divadlo. Pěvecké výkony se
líbily a mnohokrát po známých áriích následoval
potlesk na otevřené scéně. Není úplně obvyklé,
aby se podařilo přenést repertoár typický pro
kamenné divadlo ven, pod otevřené nebe, bez
kulis, bez světel a bez opony. Improvizované
pódium vzniklo rozšířením plošiny zakrývající
studnu; k rozšíření posloužily dva praktikábly.
Proměny scény byly naznačené obrazem zavěšeným v pozadí: měšťanský salon, ples, vězení.
Ovšem i při této skromnosti zůstal prostor pro
technické finesy, jakým bylo například přeběhnutí „skoro živé“ myši přes scénu v posledním
dějství; myš byla velikosti králíka, aby ji nepřehlédli ani ti v posledních řadách.
William Shakespeare psal své kusy právě pro
takovéto prostředí; divadlo se tehdy provozovalo
na rynku a na poutích. K této formě se divadelníci
čas od času vracejí, a vždycky je to prověrka jak
samotného kusu, tak i ansámblu a jeho schopností. Tady to dopadlo na výbornou. Energie 22
členného souboru dokázala zaplnit celý prostor
nádvoří víc než dokonale. Hráli nejen herci
a zpěváci, jichž bylo dohromady deset, hrálo
nejen osm muzikantů v čele s dirigentem a houslistou Františkem Drsem, ale zahrála si nakonec
i věž a zámecké zdi. Zvláštní potěšení jsem měl
z čtyřčlenné baletní skupiny Strauss-balet Praha;
chvílemi jsem měl strach, aby se při temperamentním ruském tanci improvizované pódium
nerozpadlo.
Představení se opravdu povedlo. Radovali
se nejen diváci, ale z vynikajícího výsledku měli
očividnou radost i sami aktéři. Jakožto diváci
ovšem prohloupili ti, kdo nepřišli: už proto, že
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tady byla příležitost zhlédnout plně profesionální divadlo za vstupné opravdu lidové. Představení bylo podpořeno grantem od města
Dobřichovic.
Jan Vaculík

Na zámku zazní písně Zuzany
Navarové

Dave Goodman kanadský zpěvák, skladatel – písníčkář a virtuózní kytarista vystoupí v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry v sobotu 14. 10. od 20.00 v městském sále v Černošicích na Vráži

Kapela Jazz Elements se rozhodla koncertovat
nejen s jazzem a swingem, ale také se srdcovou
záležitostí – písničkami Zuzany Navarové, které
zazní i u nás, a to v úterý 10. října od 19:30 v dobřichovickém zámku.
Zpěvačka skupiny skupiny Jazz Elements
Barbora Šedivá je již mnoho let sólistkou
v Orchestru Karla Vlacha, který vystupoval na
loňském Mostovém plese v hale Bios. Barbora
Šedivá působí od 15 let v Divadle Semafor,
aktivně se věnuje dabingu a její hlas zazněl i v
mnoha filmech a seriálech. Přijměte pozvání na
ojedinělý koncert, který nám připomene klenoty
české hudební scény.
Po dohodě s novým provozovatelem
zámecké vinárny zvažujeme uspořádat koncert
v jejich prostorách, kde probíhaly například
besedy Josefa Klímy „Naši slavní sousedé“.
V případě technických komplikací, proběhne
koncert jako obvykle ve velkém zámeckém
sále. Těšíme se na Vaši účast. Předprodej vstupenek bude zahájen 26. září v Infocentru 150,na místě 200,-.

Dobřichovická
kultura
v říjnu 2017
Výstavy
Křižovnický zámek
Stavební vývoj dobřichovických
domů v plánech a fotografiích
Zde probíhá druhá část výstavy.
Námět: Anna Adámková. Autorkám
A. Adámkové a M. Neubertové se
podařilo sestavit unikátní výstavu
o stavebním vývoji Dobřichovic. Výstava
se skládá z původních stavebních plánů,
územních plánů, skic a fotografií(výstava
je prodloužena do 31.10).
Café galerie Bím
Výstava fotografií „Můj zorný úhel“ od
fotografky Maria Harsa. Výstava potrvá
do 8. listopadu.

Sobota 7. října od 10 h
Garage sale (prodej z vrat)
Přihlášky na
www.garagesalecernosice.cz
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Sobota 7. října v 18:00 h
v Karlíku v kostele sv. Martina
a sv. Prokopa
Písně laskavé i nelaskavé
Jaroslav Šaroun a hosté

Úterý 10. října v 19:30 h
na zámku
Koncert Jazz Elements
– pocta Zuzaně Navarové
Zazní písně Z. Navarové v podání mladé
jazzové skupiny a talentované zpěvačky
B. Šedivé, sólistkou orchestru Karla
Vlacha. Předprodej v Infocentru 150,na místě 200,-

Sobota 14. října v 8-12 h
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Poslední v tomto roce

Sobota 14. října od 14 h
na nádvoří zámku a v sále
v přízemí
4. ročník Brdského festivalu
svíčkové omáčky
Memoriál Jenufa Šuchmym
Pořádá: agentura GEI-ŠA (Jiří Geissler,
Jiří Šafránek)

Sobota 21. října v 10 h
v Dobřichovickém domku
(DODO)
Perníková chaloupka
Divadlo Lucie Havlíčkové

Sobota 28. října v 19:30 h
na zámku
Ludus Musicus:
Snění o minulosti
Kaleidoskop čtení a vyprávění a písní
k 28. říjnu
Kontakty: Kulturní centrum města
Dobřichovice: kultura@dobrichovice.cz
Dobřichovický domek
www.dobrichovickydomek.cz
Infocentrum: 778772498
otevřeno 1. 4. – 31. 10. 13 h-18 h denně
mimo úterý

Janoušek-Wróblewski Quartet v pátek 27.10. ve 20.00 do černošickém Club Kině
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ČERNOŠICE
1. 10. – Club Kino – 16.00 – Theátr Pavla Šmída –
Pohádka z budíku
5. 10 – Club Kino – 19.00 – DS Křoví – Standa
Dudek, aneb Hvězda padá z Mostu – divadlo
13. 10. – Club Kino – 20.00 – Martina Trchová &
Trio – kapela oceněná prestižní cenou Anděl
15. 10. – Club Kino – 16.00 – O Terezce a Matějovi – hudební pohádka
V hudební pohádce O Terezce a Matějovi
můžete vidět příběh princezny Terezky, která
vyžene svého milého Matěje do světa loupit zlato,
aby byla bohatá a spokojená. Matěj sice do světa
odejde, ale nikdy nikoho neoloupí. Bude Terezka
Matěje ještě vůbec chtít? Hrát a zpívat přijedou
herci z pražského Karlína Jaroslav Beneš a Marie Šlehoferová. Pohádka trvá 45 minut, je plná písniček
a určitě nenechá nikoho sedět v klidu na sedadle.
21. 10. – Club Kino – Bluesový festival
26. 10. – Club Kino – 20.00 – Marianne Solivan
& W. Fischbacher Trio (USA/CZ), top vocal jazz
from New York City
Marianne Solivan (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí. Spojení dvou
výrazných osobností newyorské jazzové scény!
Neomylný swing Elly Fitzerald, odvahu Betty
Carter a střídmou věcnost Carmen McCrae, to vše
najdete v hlase Marianne Solivan.
27. 10. – Club Kino – Wróblewski Quartet
9. 11. – Club Kino – 20.00 – Gwyn Ashton (AUS)
21. 11 – Club Kino – 20.00 – Jan Kavka trio
24. 11. – Club Kino – 20.00 – Půljablkoň
PB

V neděli 8.10. od 20.00 Vás zveme do Club Kina na Aga Derlak Trio, které hraje ve složení Agnieszka (Aga)
Derlak – piano, TymonTrabczyňski – kontrabas, SzymonMadej – bicí

PRAHA – RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. Osvoboditelů 15, Radotín. Tel. 257 911 746. Internetwww.
ukoruny.net nebo www.praha16.eu.
Nabízíme hlídání dětí.
7. října od 19.00: Mezcla Orquesta a kubánská tanečnice Doris Martinez latinskoamerické
rytmy, salsy,koncert i tančírna. Vstupné 200 Kč
11. října od 19.30: Píseček, kladenské
divadlo V.A.D. Komedie o rodičích a dětech.
Nezvládáte výchovu svých dětí? Uklidníme vás
vědomím, že v tom nejste sami. Vstupné 150 Kč
19. října od 19.00 hodin: Sexem ke štěstí
Komedie o vztazích s V. Kratinou a M. Bittnerovou. Zkuste sexcoaching! Vstupné 390 Kč
23. – 30. října: KINOVINÁRNA: Mezinárodní
festival outdoorových a cestopisných filmů
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny. Vstupné 50 Kč děti, 70 Kč dospělí
30. října od 13.00 hodin: Charles Baudelaire, v hl. roli Jan Potměšil (zadáno)
4. listopadu od 19.00 hodin: Pokoje s tchýněmi, DS Gaudium, Jakub Kolár
Komedie nejen o tchýních. Vstupné 150 Kč
Dana Radová

Zveme vás ve čtvrtek 26.10. do Club Kina na vystoupení Marianne Solivan (USA) – zpěv. Marianne doprovodí Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí

Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech, kteří se vydali na dobrodružnou cestu za Časem. 1. 10. - Club
Kino Černošice
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Restaurace
„Na Schůdkach“
Dobřichovice
zveme vás
do nově otevřené
restaurace.
Nabízíme českou kuchyň,
speciality z kvalitních
steakových mas.
Čeká vás
příjemné posezení.
Možnost pořádání
různých oslav, rautů
a hudebních akcí.
Telefon: 603 533 878.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Volné pracovní místo.
Město Černošice přijme
pracovníka technických služeb.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa,
nebo u Mgr. Šárky Slabihoudkové, tel: 221 982 522, sarka.
slabihoudkova@mestocernosice.cz.

Hledám lékaře-gynekologa na malý úvazek
v zavedené gynekologické ambulanci v Dobřichovicích.
Informace na tel: 606 280 269

Hledáme kvalifikovaného učitele

Mladá rodina z Dobřichovic
by ráda koupila dům, domek, chatu,
chatku, nebo zahradu
nejlépe na levobřežní straně Dobřichovic.
Info prosím na tel. 774 098 815

nebo speciálního pedagoga - učitele do ZŠ.
Nástup možný ihned.
Nabídky s profesním životopisem zasílejte na
e-mailovou adresu svpd@svpd.cz.
Tel. kontakt na ředitelku: 275 891 058.

Koupím pole, louky, zahrady
do 60 Kč/m2
Telefon 603-442 474
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730

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

Dobřichovické
farmářské trhy
na zámku
Poslední letošní farmářský trh
se bude konat v sobotu 14. října
a naváže na něj
Festival svíčkové omáčky
20

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103

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 město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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