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SEZÓNA ZAČÍNÁ
Dobřichovická divadelní společnost
(DDS) připravuje na
letošní jaro uvedení komedie Jiřího
Suchého JÁ JSEM
OTEC BEMLE A
JÁ MATKA ŽEMLE.
Premiéra je plánována na 26. března
2010 od 20 hodin v Dětském diagnostickém ústavu v Dobřichovicích.
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O ZÁVISLOSTECH

OBCE ŘEŠÍ PROPAD PŘÍJMŮ
JE VŠAK TŘEBA ZVĚTŠIT ŠKOLY

více na str. 8 až 10

Stále více obyvatel a nižší příjmy do obecních rozpočtů. To je situace,
která vyvolává v zastupitelstvech obcí nejenom v naší oblasti diskuse. Přitom nárůst obyvatel vyžaduje investice do infrastruktury – přístavbami či jinými stavebními úpravami je třeba navýšit kapacity škol
a školek, rozšířit kapacitu čističek odpadních vod, opravit komunikace, po kterých jezdí stále více aut, apod.
Jelikož malé obce většinou školskými zařízeními nebo čističkami nedisponují, jsou
závislé na větších obcích, které je zřizují
a také zajišťují jejich provoz, opravy, údržbu. Což stojí nemalé peníze. Kde se ty peníze berou? Ano, správně, z obecních rozpočtů zřizovatelů, které jsou v současné
době vzhledem k nepříznivému systému
přerozdělování daní ze státního rozpočtu
na straně příjmů značně omezené.
Jednou z nejnáročnějších výdajových položek v obci tvoří školy. Pokud
má škola dobrou pověst, je samozřejmě i skvělou vizitkou obce. Na druhou
stranu láká řadu „přespolních“ dětí,
respektive rodičů toužících získat pro
svá dítka to nejlepší. Ale za řadu těchto dětí nepřicházejí peníze za školné
a navíc mohou zabírat místo ve škole či

školce místním dětem. A aby se uspokojila poptávka po vzdělání ve škole
s dobrou pověstí, musí obec školu rozšířit. Sežene dotace, vyřídí řadu dokladů
s nimi spojených, zajistí ﬁrmu, zabezpečí hladký průběh stavby, za všechno
zaplatí. A přitom staví školu nejenom pro
„své“ děti, ale i pro školáky dojíždějící.
Pokud chceme školu, která poskytne dětem ze širokého okolí skvělý základ vzdělání, co třeba spojit síly všech obcí, které
do dané školy děti posílají, a společně se
podělit nejenom o služby školy, ale i o náklady na rozšíření či jiné úpravy, které jsou
s navyšováním kapacity škol spojené? Věřím, že otázka: „Oni si staví školu a my jim
to máme platit!“, kterou slyšeli dobřichovičtí při stavbě nové školy před deseti lety,
tentokrát už nepadne.
Barbora Tesařová

Psycholog by měl
mít potenciál pavlačové drbny. Měl by
být zvídavý, navíc ale
také musí umět udržet tajemství. „Drbna to, co se od lidí
dozví, řekne dál. Já
jsem důvěrník,“ tvrdí spoluzakladatel
a vedoucí psycholog DROP IN Ivan
Douda, který se více než třicet let věnuje drogové problematice. strana 5

S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY
Letošní množství sněhu přeje zimním sportům. V únorovém čísle jsme si říkali, kam
v okolí vyrazit na běžky. I když nám sníh
trochu roztál, na horách je ho stále dost
a tak vám v našem tipu na výlet přinášíme trochu netradiční zimní sporty. Ti,
co mají doma běžky a psa, se mohou
pustit do sportu zvaného skijöring. Jedná se o zimní sport, kdy je člověk na
lyžích připoután lanem ke psu, k více
strana 13
psům nebo také ke koni.

KŘÍŽOVKA O CENY

ným vtípkům.

Na závěr zpravodaje je pro vás opět
připravena křížovka
o cenu. Můžete také
vyzkoušet svůj důvtip
s rubrikou Pro chytré
hlavy. A nakonec se
zasmějte uveřejněstrana 15
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
V REGIONU SE ČILE STAVÍ
V regionu Dolní Berounka rostou jako houby po dešti nové
byty a domy. Nejinak je tomu v centru Dobřichovic, kde na
náměstí staví společnost DOB-INVEST, a.s., polyfunkční dům
Berounka. Na konci roku 2010 má být dokončeno celkem
16 bytů a 6 komerčních prostor.

cházky dítěte do MŠ,“ dodává na závěr úvodníku zmiňovaného Informačního listu starosta Michael Pánek. Bude v takovém případě
dítě v průběhu roku ze školky vyřazeno? Ověření trvalého bydliště
by pro pracovníky Městského úřadu neměl být problém. Jak ale
bude ověřováno, že rodiče nepobírají rodičovský příspěvek?
Oﬁciální termín zápisu do mateřské školy v Dobřichovicích
nebyl ke dni uzávěrky této rubriky na www stránkách školky na
adrese www.msdobrichovice.ic.cz uveden. V informačním listu
píše ředitelka školky Víšková, že předběžně počítá s termínem
zápisu 30. března 2010 od 13 do 19 hodin. V dobřichovickém
Kukátku, které vychází elektronicky na konci února, už ale píše,
že se v tento den těší na shledanou.
Žádost o přijetí bude k dispozici až 30. 3. 2010 ve školce
nebo na Internetu. Rodiče, kteří nechtějí školku vidět, nebudou
(nd)
muset dle vyjádření ředitelky chodit k zápisu osobně.

MĚSTO OPRAVILO ČISTÍRNU…

Stavba polyfunkčního domu Berounka

Autor: M. Nešpor

Představitelé měst a obcí si ovšem při schvalování takových
projektů příliš neuvědomují, že v souvislosti s narůstajícím počtem obyvatel je nutné budovat současně infrastrukturu. Neuvědomují si, že v bytech budou bydlet rodiny s dětmi, které
budou muset chodit někam do školky a školy, a že objekty
bude nutné například napojit na čistírnu odpadních vod.
Takže se může místním starousedlíkům stávat, že dle nastavených kritérií nebude dítě přijato třeba do školky a bude jej
nutné vozit do soukromých vzdělávacích zařízení do Prahy.
Nebo že by noví obyvatelé šli, stejně jako současní padesátníci
(mn)
kdysi, budovat novou školku v akci Z?

Město opravilo čistírnu, říká velký titulek stránky B4 přílohy
Praha ze sobotní MF DNES. „Veškeré tyto problémy jsme začali ihned řešit, což se nám povedlo,“ píše v článku z 27. února
2010 starosta Dobřichovic Michael Pánek.
Jaksi zapomněl redaktorovi novin říci, že se problémy nezačaly řešit ihned, ale až poté, co místní rybáři téměř jeden rok
upozorňovali na závažné problémy s čistírnou. A ihned poté, co
byl problém přenesen na jednání zastupitelstva města, a ihned
poté, co jsme jako první tento problém mediálně začali řešit.
Pro ty čtenáře, kteří celou kauzu čistírny odpadních vod nezaznamenali, doporučujeme navštívit náš archiv na adrese
www.dobnet-zpravodaj.cz. Problému bylo věnováno hlavní
(nd)
téma čísla 01/2010.

DO ŠKOLKY? PŘI SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ SNAD ANO
V Dobřichovicích se od příštího školního roku významně mění
systém přijímání dětí do mateřské školy. „Nakonec byla přijata
jako všestranně akceptovatelná kritéria sestavená zástupci rodičů,“ píše v oﬁciálním Informačním listu starosta Pánek.
Kritéria přijímání dětí podrobně popisuje graf na stranách
12 a 13 zmiňovaného listu čísla 2/2010, který je možné stáhnout
na www.dobrichovice.cz/pro-obcany/informacni-listy. Jestli
je systém dobře propracován a zda nakonec nebudou z kapacitních důvodů přijaty například pouze děti z výsledné skupiny 1 a 2,
nikdo neuvádí. Je nutné ale dodat, že systém je založen na devíti
opakujících se podmínkách a že děti jsou ve výsledku zařazené
do úctyhodných 26 skupin. Mezi základními podmínkami lze nalézt trvalý pobyt dítěte, jednoho nebo obou rodičů v Dobřichovicích, věk dítěte, celodenní docházka a například fakt, zda jeden
z rodičů nepobírá na další mladší dítě rodičovský příspěvek.
Jak si vedení školky poradí s rodiči, kteří budou přihlášeni k trvalému pobytu v Dobřichovicích pouze „na oko“? „Další novinkou
bude i každoroční kontrola trvalého bydliště u rodičů již přijatých
dětí tak, aby uvedená kritéria byla dodržována po celou dobu do-

ČOV v Dobřichovicích

Autor: Václav Pěkný ml.

ZVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŘEVNICÍCH
Základní škola v Řevnicích po dohodě se zřizovatelem podala
žádost o navýšení kapacity školy z důvodu abnormálně velkého zájmu o přijetí k základnímu vzdělávání.
Ke splnění všech náležitostí navýšení kapacity patří dobudování sociálního zařízení ve škole. Škola se tímto obrací na
občany a instituce v regionu se žádostí o ﬁnanční či materiální
pomoc.
Do řevnické školy chodí nyní více než 300 žáků, průměr na
jednu třídu se pohybuje kolem 20 žáků. Ve třídě 8. A je dokonce pouze 14 žáků.
Další informace o základní škole v Řevnicích lze nalézt na In(mn)
ternetu na adrese www.zsrevnice.cz.
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AUTORSKÉ ČTENÍ
29. března 2010 od 18 hodin si nenechte ujít autorské čtení knih
pro děti Pavla Volfa a Přemysla Povondry v letské knihovně.
Tato autorská dvojice vydala sbírky dětských veršů tematicky
uspořádaných v titulech Co je to les, Lehounce o Berounce,
Máme rádi mašinky. Nyní chystají vydat nový titul, který pone(bt)
se název Lodě patří k vodě.

DOBNET zpravodaj

Děti nad 150 cm platí studentské vstupné, děti do 100 cm
mají vstup zdarma. Provozovatel nabízí také rodinné vstupné,
které platí pro dvě dospělé osoby a jedno, dvě nebo tři děti
do 150 cm. Rodinné vstupné je zajímavou výhodnou alternativou oproti standardnímu tarifu, současná akce DĚTI VSTUP
ZA 1 KČ je ovšem výhodnější.
AQUA PALACE Praha je unikátní sportovně-relaxační komplex, největší svého druhu ve střední Evropě. Nejedná se pouze o vodní svět, ale nabízí také nejširší nabídku ﬁnských saun
a římských lázní u nás. Zájemci zde naleznou také širokou nabídku wellness a ﬁtness aktivit a pro nejnáročnější i hotel kategorie čtyř hvězdiček. Hoteloví hosté mají vstup do aquaparku
a ﬁtness centra zcela zdarma.
Více informací o akci pro děti lze nalézt na Internetu na adrese
(mn)
www.aquapalace.cz/novinka/deti-za-korunu

KERAMICKÁ DÍLNA V MŠ DOBŘICHOVICE

Ukázka z knihy Máme rádi mašinky

Autor: Barbora Tesařová

PORTA V ŘEVNICÍCH
Již nyní nabraly přípravy na letní festival, ale také soutěž country a folku PORTA na obrátkách. Od pátku 25. 6. až do neděle
27. 6. 2010 bude probíhat v Lesním divadle v Řevnicích České
národní ﬁnále soutěže country a folkové hudby PORTA. Primární kola letošního ročníku, ze kterých vzejdou semiﬁnalisté a ﬁnalisté soutěže, probíhají už od února ve čtrnácti oblastech ČR.
Jednotlivci i kapely, kteří se chtějí portovního klání zúčastnit,
najdou veškeré informace o soutěži, kontaktní údaje i přihlášku, kterou lze on-line odeslat, na www.porta-festival.cz. Na této
stránce je možné se dozvědět též výsledky primárních kol a i to,
s kým se lze setkat ve ﬁnále v Řevnicích.

Porty v Řevnicích

Zdroj: Fotosklad - Dáša Borovská

Pozvánku do Řevnic mimo jiné přijali: Karel Plíhal, Robert
Křesťan, Wabi Daněk, Jiří Pavlica a Hradišťan, Spirituál kvintet, Tonda Linhart, Štěpán Rak, Jaroslav Svěcený, Jarda
Samson Lenk, držitel Porty 2008 Xindl X, držitel Porty 2009
Zdeněk Hamřík, Vojta Kiďák Tomáško, Luboš Stráník, Tomáš
Linka, Cop, Rangers Band, KTO, Epy de Mye, Vlak na Dobříš,
(bt)
Tempo di vlak, Kvokál a Marien.

Myšlenka zřídit keramickou dílnu ve sklepních prostorách
mateřské školky v Dobřichovicích se téměř přiblížila ke své realizaci. Od roku 2008, kdy s ideou dílny, která by sloužila nejen
dětem, ale i široké veřejnosti, ředitelka Monika Víšková seznámila rodiče, se na speciálním účtu zřízeném právě pro tento záměr nashromáždilo téměř 85 tisíc korun. Dílna má svůj vlastní
vchod a sociální zařízení. „V současné době jsou již dílna, kabinet i šatna k nim příslušející vymalované, nakoupil se i nábytek.
Nyní nás čeká nákup pece, což si vyžádá investici přes 50 tisíc
korun. K tomu, aby mohly být práce dokončeny, chybí něco
málo kolem 20 tisíc korun,“ doplňuje Monika Víšková.
Školka na tento projekt uvítá nejen ﬁnanční příspěvky, které
lze zasílat na bankovní účet číslo 0390899399/0800, variabilní symbol 64940, ale nepostradatelní jsou i šikovní řemeslníci
jako zedníci či instalatéři. Další informace o možnosti pomoci
získají dobrovolníci přímo ve školce osobně nebo na telefon(bt)
ních číslech 257 712 406 nebo 721 560 713.

BRAKE DANCE BATTLE
Už třetí ročník taneční soutěže BRAKE DANCE BATTLE vypukne 13. 3. 2010 ve Všeradicích v hospodě na Růžku v obecním sále v prvním patře od 13:00 hodin. Soutěžící a účinkující
musí být na místě nejpozději v 12:30 hodin.
Pro diváky i soutěžící jsou připraveny doprovodné soutěže,
například stojka na rukou na čas, kvízy a další.
V mezičasech soutěže se představí taneční skupiny Chilly
Boys, FantasyDC, BDH Liteň. Velkým lákadlem pro oko diváka bude jistě freestyle karate v podání hořovických skokanů.
O hudbu se bude starat DJ Lukáš Bludský a celým turnajem
provede moderátor Ice-man.
Účastníci, kteří se budou chtít do soutěže ještě přihlásit, musí
zaslat nejpozději do 6. 3. 2010 přihlášku na e-mailovou adresu
gentli@seznam.cz. Zápisné činí 100 Kč a je splatné taktéž do
6. 3. 2010 Jakubovi Suchému, tel. 724 224 261. Podmínkou
je, že soutěžící nesmí tančit déle než 3 roky, protože se jedná
o soutěž výhradně pro amatéry a rozvíjející se talenty. Vstupné
pro diváky činí 50 Kč.
Informace o loňské soutěži lze nalézt v archivu DOBNET
zpravodaje v čísle 4/2009 na straně 11. Archiv je umístěn na
(bt)
adrese www.dobnet-zpravodaj.cz

DO KONCE BŘEZNA KOUPÁNÍ PRO DĚTI ZA KORUNU
Největší aquapark v Česku AQUA PALACE Praha v Průhonicích – Čestlicích nabízí ještě do konce března 2010 ojedinělou
akci, v rámci které mají děti do 150 cm s jednou plně platící
dospělou osobou vstup za symbolickou jednu korunu.
Čtyřčlenná rodina může akci uplatnit na obě děti a ušetřit tak
při víkendové návštěvě na 3 hodiny až 600 Kč.
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Skupinové vystoupení skupiny Chilli boys

Autor: Barbora Tesařová
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LETOŠNÍ DIVADELNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ!
...UVEDENÍM NOVÉ KOMEDIE Z REPERTOÁRU DIVADLA SEMAFOR
Dobřichovická divadelní společnost (DDS) připravuje na letošní jaro uvedení komedie Jiřího Suchého JÁ
JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE. Premiéra je
plánována na 26. března 2010 od 20 hodin v Dětském
diagnostickém ústavu v Dobřichovicích.
Jak se píše na www stránkách divadla Semafor, je to
„značně potrhlá hudební komedie inspirovaná dávnou
dětskou říkačkou a starou
dobrou recesí.“ Hlavní role

v podání DDS hrají Petr a Alena
Říhovi, kteří manželskou dvojici ztvární i v komedii. Jejich
děti budou představovat Pavla
Švédová a Martin Mikulík. Další
role si mezi sebou rozdělili Lucie Kroupová, Jana Kukulová
a Hedvika Hájková. Ve hře se
objeví i Jiří Oberfalzer a Petr
Bendl, který se v alternacích
bude střídat s Jiřím Štědroněm.

„Je to komedie plná písní,
které jsou pro hru pana Suchého příznačné. Jsme rádi,
že v alternacích s námi budou vystupovat jako hosté
i Jiří Štědroň a Jan Petráň.
V březnu budeme hrát v Dětském diagnostickém ústavu
v Dobřichovicích, v dubnu
v kině v Řevnicích a na závěr
10. dubna od 19 hodin vystoupíme s touto komedií na
prknech SEMAFORU,“ řekl
v rozhovoru pro DOBNET
zpravodaj principál DDS Petr
Říha. Takže přijďte – jste sr(bt)
dečně zváni!

PROGRAM PRO ROK 2010:

Při jedné ze zkoušek nové komedie
Zdroj: DDS

Březen:
26. 3. v 20 hodin
27. 3. v 16 a 20 hodin
Duben:
2. 4. ve 20 hodin
3. 4. ve 20 hodin
4. 4. v 16 a 20 hodin
10. 4. v 19 hodin
Červenec:
2. až 18. 7.

Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, DDÚ Dobřichovice
Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, DDÚ Dobřichovice
Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, kino Řevnice
Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, kino Řevnice
Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, kino Řevnice
Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, divadlo Semafor Praha
II. Dobřichovické divadelní slavnosti, Zámek Dobřichovice

Petr Říha, principál souboru DDS
Zdroj: DDS

ZA KULTUROU V BŘEZNU
Sobota 6. 3.

Čtvrtek 18. 3.

Dobřichovice Přednášku o homeopatii uvede
MUDr. A. G. Rečlová, Centrum Cesta, Jiráskova
1002, od 10:00 hod.
Dobřichovice Jarní burza dětských věcí, Fürstův sál, od 9:00 hod.

Lety Když dítě nechce
spát, přednáší PhDr.
Ing. I. Jungwirthová,
Sál u Kafků, od 18:00 hod.

Úterý 9. 3.
Mníšek pod Brdy V předvečer zahájení Dnů Tibetu 2010 se setkáme
s cestovatelem a fotografem Oldřichem Bubákem, projekce fotograﬁí nám přiblíží tibetský svět,
Divadélko K, od 19:00 hod.
Řevnice Vyhlášení vítězů VI. ročníku regionální dětské výtvarné
soutěže Jiný svět, Modrý domeček, od 16:00 hod.

Sobota 20. 3.
Dobřichovice Koncert
skupiny Botafogo – Jan
Jiráň se svými kolegy
z pražského divadla Ypsilonka,
Fürstův sál, od 19:00 hod.
Zadní Třebaň Hudební ples dětské lidové
muziky Notičky, Společenský dům, od 19:00 hod.
Černošice
Základní
škola ve Všenorech zve
na svůj tradiční ples,
Club Kino, od 20:00 hod.
Dobřichovice Cesta ke
kvalitě života prostřednictvím zpracovaných emocí, vede Z. Márová, Centrum Cesta, Jiráskova 1002, od 9:30 hod.

Čtvrtek 11. 3.

Neděle 21. 3.

Dobřichovice Vstávej
semínko, holala! aneb
výzdoba květináčů
a sázení kytiček, herna RC Fabiánek, od 9:00 hod., nutná rezervace.

Dobřichovice Přijďte
přivítat jaro s RC Fabiánek, u Berounky pod
zámkem, od 15:00 hod.
Černošice Zve vás na
skautskou akademii, Club
Kino, od 15:00 hod.

Pátek 12. 3.
Černošice
Country
i swing v podání úžasné Jitky Vrbové, Club
Kino, od 20:30 hod.

Pátek 26. 3.
Dobřichovice Premiéra Dobř. divadelního
souboru: Já jsem otec

Bemle a já matka Žemle (autor
J. Suchý), Dětský diagnostický
ústav, od 20:00 hod.
Černošice Beneﬁční
koncert pro občanské
sdružení Náruč, vystoupí Michal Pavlíček, Monika
Načeva a Lenka Vychodilová,
vstupenky pouze na stání, Club
Kino, od 20:00 hod.
Lety Kurz vázání šátků,
panenku na trénování
s sebou, sál U Kafků,
od 9:30 hod. Moderní a zdravé
přebalování, beseda s prezentací moderních látkových plenek, od 12:30 hod.

Sobota 27. 3.
Dobřichovice Jaro je
již tady! Jarní trhy aneb
velikonoční inspirace,
nebude chybět pletení pomlázek, pečení jidášů, malování
kraslic a další rukodělné dílny,
zámek, od 11:00 hod. Pohádka
pro děti, od 14:00 hod.
Dobřichovice Repríza
představení Já jsem
otec Bemle a já matka Žemle, tentokrát s J. Štědroněm, Dětský diagnostický
ústav, od 16:00 a 20:00 hod.
Dobřichovice Povídání
a promítání o Antarktidě
- cestovatel Karel Wolf,
Fürstův sál, od 19:00 hod.
Lety Burza dětského
oblečení, výtěžek je
určen pro vznikající
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dětské hřiště v Řevnicích, Sál u
Kafků, od 10:00 hod.

Neděle 28. 3.
Dobřichovice Mňam –
pohádky o jídle, vaření
a dobrotách, děti se
setkají se známým Budulínkem
i Otesánkem a dozví se i něco
o zdravém stravování, Fürstův
sál, od 15:00 hod.
Černošice Za dětmi
přijede divadlo Hračka
se Smolíčkem, kůzlátky a Budulínkem, Club Kino, od
16:00 hod.

Pondělí 29. 3.
Lety Velikonoční tvořivá
dílna pro seniory, Sál u
Kafků, od 15:00 hod.
Lety Autorské čtení pro
děti, Pavel Volf, knihovna Lety, od 18:00 hod.

Výstavy
Do 20. 3.
Zbiroh Papírový svět
aneb kdo si hraje,
nezlobí, výstava papírových modelů lodí, aut, železnice, domů, hradů a mnoha
dalšího, Městské muzeum.

Duben
Neděle 4. 4.
Lety Velikonoční tvořivá dílna,
Sál u Kafků, od 15:00 hod.
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„ZÁVISLOST JE NEPŘIMĚŘENÝ NÁVYK,“
ŘÍKÁ ZA LÉTA PRAXE IVAN DOUDA
Řekl mi, že psycholog by měl mít potenciál pavlačové
drbny. Měl by být zvídavý, navíc ale také musí umět udržet tajemství. „Drbna to, co se od lidí dozví, řekne dál.
Já jsem důvěrník,“ tvrdí tento spoluzakladatel a vedoucí
psycholog DROP IN, který se více než třicet let věnuje
drogové problematice.
V poslední době se můžeme dočíst, že drogou se
stávají také mobily, počítače, Internet. I v těchto případech prý lidé můžou mít
fyziologické abstinenční
příznaky. Jde tedy o nové
podoby závislosti?
Raději mluvme o drogovém
efektu některých činností,
které mají tendenci vytvářet
návyk. K tomu ovšem musí
být osobnosti, které jsou
k vytváření závislosti přednastavené. Někdo může mít například patologický vztah ke
své ženě, jiný k práci, k penězům nebo k nakupování - ve
smyslu nadužívání, nepřiměřenosti. A co je nepřiměřené,
to může být problematické.
V češtině existuje sousloví
opojení mocí, opojení slávou. Lze si
i na nich
vytvořit
závislost?
Zcela jistě. Jednotlivec, který
n e m á

svoji vnitřní sebejistotu a opírá se o moc nebo o slávu, kolabuje, pokud tyto svoje vnější berličky ztrácí. Podobné to
ale může být, když ztrácíme
oporu ve vztahu, který nebyl
Já pán - Ty pán.
Nově zákon stanovuje,
kolik drogy u sebe člověk
může mít pro vlastní potřebu. Co to podle vás přinese
nového do drogové reality?
Do drogové nabídky a poptávky to nepřinese nic. Jde
hlavně o zjednodušení práce
policie a státních zástupců.
Pojem malé množství a větší
než malé množství už tady
existuje zhruba deset let
a teď s ním pracuje pouze zákon vyšší úrovně.
Bývá však v souvislosti
s n
ním slyšet obavy, že jde
o le
legalizaci některých drog…
To je pouze optický klam
sou
související
s tím, že marihuana se formálně oddělila od
ost
ostatních
drog. Stále zůstává
por
porušením
zákona, máte-li
jaké
jakékoli
množství jakékoli ilegál drogy. Jen se ostřeji rozgální
děl
dělilo,
co je pouhý přestupek
ac
co už je trestný čin. Osobně
vša tvrdím, že je to dobrý
však
kro špatným směrem.
krok
Pr
Proč?
P
Protože to základní nastavvení je špatné. Stát se svými
ta
tabulkami o tom, kolik které
d
drogy je možné mít, montujje například do lysohlávek
a dokonce do kaktusů, což
n
nikdy nebyl žádný vážný
sspolečenský problém.
V médiích byly publikova
vané údaje, že díky mládež
deži jsme v mezinárodním
mě
měřítku jedničky v konzuma
maci marihuany. Opírá se to
ov
vaše poznatky?
Já tvrdím, že naše pozice je
dan
daná tím, že v Česku panuje
tole
tolerantní a liberální atmosféra v tom, jak se o marihuaně
mlu
mluví. Tady se mladí a dokonce děti nebojí přiznat, že ji
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Ivan Douda

zkusili. Což je diametrální rozdíl od Francouzů, Rusů, natož
bavorských dětí.
Dá se tedy podle vás říct,
že u mladých je dát si jointa
otázkou životního stylu?
Před více než dvaceti lety
mě zaujala jedna práce prestižního holandského výzkumného centra právě mezi mladými lidmi. Zjistila, že méně
úspěšní v životě jsou na jedné
straně ti, kteří nikdy v životě
neokusili žádnou drogu, a na
druhé straně naopak ti, kteří jí
propadli. Nejúspěšněji vyšli ti,
kteří ji okusili, protože se nebáli rizik, a vydrželi odolat.
Je pravděpodobnější, že se
z kuřáka marihuany stane
závislý na tvrdých drogách,
nebo z mladého občasného
pijáka alkoholik?
Z mladého občasného pijáka alkoholik. Tři až čtyři procenta občasných mladých
pijáků skončí jako alkoholici,
u marihuany je podle mých
zkušeností toto číslo podstatně nižší. Není pravda, že
kdo kouří marihuanu, skončí
na tvrdých drogách. Tenhle
nesmysl vznikl před desítkami let, když se dělal výzkum,
v němž se ptali heroinistů,
čím začínali z ilegálních drog.
A oni ze 70 % odpověděli, že
marihuanou. Kdyby se ptali
obráceně: kdo si kdy zahulil
a pak skončil na heroinu, byla
by ta čísla nesporně úplně
jinde.
Dočetla jsem se v rozhovoru s dopravním expertem, že je dnes v dopravě
lepší spáchat trestný čin

Autor: B. Tesařová

třeba pod vlivem alkoholu než přestupek, protože
soudy jsou shovívavější než
přestupkové řízení. Nehrozí
podobné úvahy i u drog?
Ne, tady je přestupek výhodnější. Mimochodem, mediální
zprávy typu za loňský rok zemřelo na našich silnicích XY
lidí v důsledku alkoholu považuji za slogan, který se opírá
o ohlupující statistiky nerozlišující mezi přítomností alkoholu a skutečnou příčinou
nehody. Nesleduje se totiž vůbec, kolik nehod vzniklo tak,
že do člověka, který požil alkohol, naboural řidič střízlivý.
Automaticky se bere za viníka
ten, kdo požil. Kladu kacířskou
otázku, proč nemáme statistiky, které by podchytily, kolika nehodám bylo zabráněno
v důsledku požití alkoholu?
Jak to myslíte?
Víte, člověk od takových
pětačtyřiceti let, když má
v sobě tři piva, použije raději
vedlejší silnice, jede pomalu a
opatrně. Možná má pomalejší
reakce, ale to bohatě vyváží,
protože se bojí a má mobilizované obranné reakce. Vadí
mi, jak nám na těchto tématech silové složky státu chtějí
dělat tatínky a maminy, pořád nás kontrolovat, ovládat
a infantilizovat nás. Přes nepochybně dobré úmysly tím
vytváří atmosféru, že jsme nezralí hlupáčci, které je potřeba
držet zkrátka. Povede to ke
ztrátě osobní zodpovědnosti,
protože když není prostor pro
určitou svobodu, nebude ani
zodpovědnost.
Martina Hrdličková
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SALÓN KLEMENTÝNA
OBLÍBENÉ MASÁŽE
O masážích se všeobecně ví, že mají dobrý vliv na svalstvo. Méně známý
je ale fakt, že blahodárně působí na oběhový, lymfatický a imunitní systém
a neméně pak na psychiku člověka. V dnešní době je téměř každý z nás
denně vystaven spěchu a stresu, a tak právě dobře zvolená masáž
nám může velice pozitivně zpříjemnit život.
V Salónu Klementýna nabízíme širokou
řadu nejrůznějších druhů masáží. Na
psychiku velice příznivě působí masáž
za pomoci Horkých lávových kamenů.
Zvláště nyní, kdy zima zalézá až do kostí a strádáme nedostatkem slunečního
svitu a tepla.
Dále je velmi oblíbená masáž Lomi-Lomi, která pochází z Havajských ostrovů
a bývá právem nazývána perlou mezi masážemi. Při této masáži se zapojují nejen
zručné ruce maséra, ale i předloktí a lokte. Masérské hmaty jsou plynulé, jemné
tahy se střídají s tlaky a rytmus masáže
lze přirovnat k pohybu vln v oceánu.
Stálicí v našem salónu je masáž Medová-detoxikační, při které je med vmasírován do pokožky. Kompresními hmaty
je pak opět „vytažen“ a s ním i škodliviny, toxiny z podkoží a zbytky odumřelé
kůže z povrchu těla. Po této masáži je
pokožka krásně hladká a voňavá. Již po
první aplikaci je viditelný efekt vyhlazení
pomerančové kůže, zejména na nohou.
Nabízíme také Ajurvédské masáže pro
ženy ve variantách Těhotenská, která

velice šetrně ulevuje
nastávajícím maminkám na místech těla,
která jsou těhotenstvím
nejvíce namáhána, a
Regenerační
olejová

Masáže v salónu Klementýna

pro ženy, která je zaměřena především
na správnou funkci lymfatického systému a uvolnění svalstva a velkých kloubů.
Tato masáž příznivě působí na celkový
stav ženy, a to i v období menopauzy.
V naší nabídce najdete masáže zaměřené na psychické vyladění - masáž Čínskou energetickou, Indickou masáž hlavy Champi nebo masáž s použitím Reiki
energie, masáže reﬂexní (chodidla), Lymfomasáže. Zvýhodněné jsou regenerační balíčky obsahující celotělové ošetření
s využitím různých masážních technik.
Vyhledávanou procedurou v naší nabídce je program se zaměřením na odstra-

Zdroj: Kateřina Klementová

ňování podkožního tuku a celulitidy.
Tato léčebná kúra se skládá z kombinace lymfomasáží a bahenních zábalů. Na
doporučení a po dobrých zkušenostech
z praxe jsme začali úzce spolupracovat
s ﬁrmou Batavan. Základem této kosmetiky jsou přírodní suroviny jako např.
mořská řasa, minerální bahna, různé bylinné extrakty, mořská sůl, oleje a další
přírodní výtažky. Všechny tyto produkty
si můžete u nás vyzkoušet nebo zakoupit. S výběrem a se správným používáním vám rádi poradíme.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Renata Fousová a Kateřina Klementová

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cz

ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA
ZVYŠUJE VAŠE BEZPEČÍ
V březnové části povídání o tom, co všechno by
měly splňovat brýle, které vybíráme sobě či dítěti, se
zaměříme na antireﬂexní úpravu brýlové čočky.
CO JE ANTIREFLEXNÍ
VRSTVA
Brýlová čočka, tak jako každá
jiná plocha, odráží část dopadajícího světla. Antireﬂexní
úprava je ultratenká vrstva,
která zabraňuje odrazu světla. Pro nositele brýlí znamená
nanesení antireﬂexní vrstvy na
brýlovou čočku snížení námahy očí oproti použití brýlových
čoček bez antireﬂexu při stejných světelných podmínkách.
Další výhodou je estetická
stránka, neboť díky antireﬂexní vrstvě je vám vidět do očí
i přes nasazené brýle.

ZVYŠUJE OSTROST VIDĚNÍ
Nelze opomenout pozitivní
vlastnost antireﬂexní vrstvy - při
řízení automobilu antireﬂexní

vrstva výrazně zvyšuje ostrost
vidění a tím i vaše bezpečí.
Antireﬂexní vrstva Crizal Alizé
nabízí:
z Díky tvrdoelastickému laku
zvýšenou ochranu proti poškrábání.
z Díky sedmivrstvé antireﬂexní vrstvě perfektní průhlednost
a maximální minimalizaci únavy zraku způsobené nežádoucími odrazy.
z Nejsnazší možné čištění díky
použité patentované technologii.
Eva Voříšková - Hrušková

OČNÍ OPTIKA
OC Černošice - Vráž (Tesco)
tel.: 251 552 086, 777 172 266

www.vidisskvele.cz
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INZERCE

SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia
Tour Trumf nyní
již od 271 800 Kč
Nyní můžete získat vůz
Octavia Tour Trumf za cenu,
na kterou se Vám vyplatilo
si počkat.
Obraťte se na nás co nejdříve
– čím dříve přijdete, tím větší
budete mít výběr! Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Při ﬁnancování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 uvedeného
vozu: 5,1–7,1 l/100 km, 135–169 g/km

VYSTARTUJTE VČAS!

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5
Tel.: 242 406 320
www.femat.cz
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PROBLEMATIKA OBCÍ
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FINANČNÍ KRIZE TRÁPÍ OBCE
OPATŘENÍ PLYNOUCÍ Z POKLESU PŘÍJMŮ Z ROZPOČTU STÁTU
Co v současné době pálí vedení obcí? Na prvním místě to je pokles příjmů ze
státního rozpočtu do kasy obecní. Na druhém místě to může být rychlý nárůst
obyvatel a s tím spojené nároky na infrastrukturu: rozšíření škol či školek, kanalizace, opravy ulic… To všechno je třeba udělat za předpokladu, že je kam
sáhnout. V průměru patnáctiprocentní propad daňových příjmů způsobil velké
problémy pro města a obce. V rozpočtech tyto peníze chybí, rozjeté projekty se
mnohde dokončují využitím bankovních úvěrů, hledá se v rezervách či pohledávkách. Projekty v počátcích se buď ruší, nebo podstatně seškrtávají především
v nákladových položkách.
Kvůli nedostatku ﬁnancí obce nejen
v okolí Berounky většinou nepočítají
prakticky s žádnými investicemi. Pouze
s nutnými náklady na každodenní chod.
Mnohde se dokonce uvažuje o prodeji
obecního majetku.
Protože poskytnutí dotací z evropských či
jiných fondů je ve velké většině vázáno na
10 – 15% spoluúčast, nemají zvláště malé
obce v současné době na projekty peníze.
Samozřejmě těm, kterým se podaří
prostředky na spoluﬁnancování obstarat,
a to převážně prodejem majetku, či získáním peněz z pohledávek, je dnešní
doba nakloněná – méně žádostí o dotace na stejný balík peněz pak zvyšuje
pravděpodobnost přidělení dotací na
podané projekty. O vybrané tituly, kde
spoluúčast nebude vyžadována, bude
zájem ze stran obcí vysoký.
V Řevnicích dlouho plánují rozšíření kanalizace. V rozpočtu na letošek s touto
akcí ale není počítáno. Podle informace
z obecního zastupitelstva zatím není jisté,
jakým způsobem město zajistí na tento
projekt vlastní prostředky. Je projednávána i možnost získání půjčky. O stavbu
město stále zájem má, pravděpodobně
však dojde k posunu zahájení realizace
na září 2010. Smlouva o dotaci bude pak
podepsána s odkladem.

NÁROKY NA OBECNÍ
VYBAVENOST
Málo v pokladnách také racionalizuje
úvahy o rozšiřování obcí. Protože je zřejmé, že navyšování počtu obyvatel v obci
musí být spojeno i s růstem obecní vybavenosti, výhodu má ta obec, která našla
sílu tlačit na investory. Ti pak přispěli na
obecní infrastrukturu – ﬁnančně přidali na
opravy komunikací, na navýšení kapacit čistírny odpadních vod, na přístavbu
nebo rekonstrukci škol

a školek. Tam, kde se využila ﬁnanční síla
investorů, mají opravené třeba komunikace a z rozpočtu nevydali ani korunu.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Daň z nemovitostí představuje významný a poměrně stabilní příjem do obecního
rozpočtu. Výnos z této daně spadá celou
svou výší do pokladny obce. Další výhodou u tohoto zdroje příjmu je jeho stabilita, která nepodléhá bezprostředně reálnému ekonomickému vývoji. Tato daň od
letošního roku může významně pomoci
hlavně obcím s rozsáhlejší novou výstavbou. Novela zákona o dani z nemovitostí č. 1/2009 Sb. s účinností od 1. ledna
2009 totiž zrušila dosavadní osvobození
od daně ze staveb pro nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob
nebo byty ve vlastnictví fyzických osob
v nových stavbách obytných domů. Původně se daňová povinnost nevztahovala na stavby mladší 15 let.

TRVALÝ POBYT
Jedním z principů, jak jsou daně ze
státní pokladny přerozdělovány do obce,
je trvalý pobyt v dané obci. Pro vesnici
či město je přitěžující, když v ní žijí obyvatelé, kteří využívají služby zajišťované
z obecního rozpočtu, ale nejsou v ní hlášeny k trvalému pobytu. Za takové lidi
obec nezískává prostředky z daní, mnohde ani tito lidé neplatí obecní poplatky.
Proto jsou nastavována taková kritéria,
hlavně při přijímání dětí do škol a školek,
která nutí obyvatele chtějící služby těchto institucí využívat, aby prokázali své trvalé bydliště v dané obci. Při důsledném
dodržování těchto kritérií se nejenom
může zvýšit příjem do obecní kasy, ale ze
strany rodičů to může zajistit pravděpodobnost úspěchu při zápisu do zařízení – samozřejmě v závislosti na
kapacitě, která je v současnosti
nedostatečná.

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

Městský úřad Řevnice

Autor: Bára Tesařová

POHLEDÁVKY
Obecní zastupitelstva v Dobřichovicích i Řevnicích v souvislosti se zkráceným rozpočtem na tento rok požadují
po vedení měst zvýšit úsilí na vymáhání
dluhů i s úroky od okolních obcí. Jiný
typ pohledávek obce mohou tvořit neproplacené faktury obyvatel žijících
v obecních bytech. Jejich nesolventnost
začínají úřady tvrdě řešit - kdo neplatí,
je vystěhován, což byl nedávný případ
v Hořovicích.

NEPOPULÁRNÍ KROKY
Období hospodářské recese zasáhlo i hospodaření samotných úřadů obcí
i měst. Rozpočty počítají s razantním
snížením výdajů všech středisek. V Řevnicích, podle poslední zprávy z obecního
zastupitelstva, sáhli i k ukončení vyplácení příspěvků společenským organizacím, příspěvkům na mládež. Dokonce
i s ukončením příspěvků pro Trans Hospital Řevnice.
(bt)
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SPOLUPRÁCE OBCÍ
DOBRÉ SMLOUVY = ZÁKLAD DOBRÝCH VZTAHŮ
Školy, školky, čističky odpadních vod a kanalizace či vodovod, dokonce hřbitov, to jsou nebo mohou být zařízení, která si nemohou všechny
malé obce dovolit nebo pro ně nemají pozemky. Realizace stavby nebo
jen částečné rekonstrukce je často podmíněna sloučením více menších
obcí do svazku obcí, které disponují větší silou, převážně ﬁnanční, při
prosazování určitého záměru, nebo pro splnění podmínek, které jsou nutné pro čerpání z evropských nebo jiných fondů. Taková spolupráce však
může nést úskalí v platební neschopnosti obcí při plnění jejich závazků
vůči sousedům. Proto je rozumné, aby bylo ošetřeno dobrou smlouvou
o partnerství. Spoléhat na přátelské vztahy se nemusí vyplatit.
DLUHY OBCE LETY
Jak už bylo zmíněno, obce hledají položky v rozpočtech, které by jim pomohly
vyrovnat propady v příjmech. Tak došlo
i na pohledávky za okolními obcemi, což
se týká také Let. Lety zatím dluží za stavbu
plynovodu Dobřichovicím a za nesplacené příspěvky na provoz základní školy jak
v Řevnicích, tak v Dobřichovicích. Lety sice
v minulém roce měly tendenci dluh snižovat, nicméně přibyly další vystavené faktury
za provoz školy, které dosud nejsou zaplaceny. Celkový dluh se tedy ve výsledku
nesnížil. Starosta Dobřichovic Ing. Michael
Pánek říká: „V současné době je již velký
tlak ze strany Dobřichovic na zaplacení či
nějakému výraznému snížení tohoto dluhu.
Na základě usnesení zastupitelstva Dobřichovice je starosta Let pozván na zasedání příštího zastupitelstva.“ Informace z Let
jsou optimistické. V letošním roce by mělo
dojít k uhrazení velké části dluhu. Vyskytl
se totiž vážný zájemce o jeden z obecních
bytů, které se téměř tři roky nedařilo obci
prodat. Na tento byt byla již složena záloha. V jakém poměru a v jaké
výši budou věřitelé uspokojeni,
jsme zprávu zatím nedostali.

URNOVÝ HÁJ
Hřbitov v Karlíku je využíván
kromě Karlíka ještě obcemi
Lety, Vonoklasy a Dobřichovice. V minulých letech padla dohoda, že se jmenované
obce budou podílet na rozšíření hřbitova. Tehdejším záměrem bylo vybudovat urnový
háj. Z informací, které jsme
získali od místostarosty Karlíka Jana Tláskala, vyplývá, že
práce musely být pozastaveny
z ﬁnančních důvodů. Některé obce totiž nesplnily dohodu
ohledně ﬁnančního příspěvku.
Zatím byla postavena obvodová zeď a na jaro je připravena
zemina k úpravě povrchu.

15 MÍST PRO SKUHROVSKÉ DĚTI
Ukázkou jednoho jasně deﬁnovaného
vztahu může být dohoda ohledně svinařské školky. Zastupitelstvo obce Skuhrov
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Kostel se hřbitovem v Karlíku

schválilo na svém veřejném zasedání
z 26. 6. 2008 smlouvu o spolupráci
obcí Svinaře, ve které se zavaso
zzuje obci Svinaře poskytnout
ﬁnanční částku 700 000 Kč
zza to, že každým rokem bude
v mateřské škole Svinaře vyčleněno 15 míst, která budou
čl
určena pro děti ze Skuhrova
u
a okolí. Částka byla použita na
rekonstrukci svinařské školky.
re

ČISTIČKA ODPADNÍCH
VOD (ČOV) V DOBŘICHOVICÍCH
C
„Kapacita ČOV byla naposledy
p
zvýšena v letech
2
2000/2001,
a to pouze nákladem Dobřichovic, i když tam
tečou splašky i z Let, Karlíka, Všenor a Černolic. Rekonstrukce ČOV tehdy stála
cca 12 mil. Kč, 60 % nákladů činila dotace SFŽP (Státní fond životního prostředí),
ale 40 % (tj. téměř 5 mil. Kč) šlo
z rozpočtu Dobřichovic (20 % ihned,
20 % z úvěru, který se asi ještě splácí)
a žádná obec na to nepřispěla. Nakonec
ČOV přece patří Dobřichovicím - i takový

Autor: Bára Tesařová

názor se objevil. Můj názor je, že obce
by měly více spolupracovat při řešení takových podobných problémů,“ píše ve
svém dopise Václav Kratochvíl, bývalý
starosta Dobřichovic.
Jak jsme se zmínili již ve zpravodaji
č. 1/2010, kde téma čistírny odpadních
vod (ČOV) zabralo celé 4 strany, využívá
služeb tohoto zařízení celkem pět obcí
jmenovaných výše v citaci. Během loňského roku začala mít čistička problémy
a v několika měsících během roku bylo
dokázáno znečišťování řeky nedokonalým čištěním odpadních vod v ČOV. Ke
konci roku už situace byla hlášena jako
havarijní stav. Představitelé Dobřichovic připustili, že by problémy na čističce
mohly souviset s jejím přetížením. I proto se koncem ledna zadávaly
k provedení nezávislé audity. Jejich výsledky zatím nejsou známy. (bt)
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AKTIVNÍ OBCE UŠETŘÍ,
STOJÍ JASNĚ PSÁNO VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ
V posledních letech, kdy byly kapacity základních škol více než dostatečné (v důsledků slabších populačních ročníků), většina malých obcí nebyla
nucena k zajištění povinné školní docházky „svých“ dětí aktivně přistupovat, tedy smluvně zajišťovat „svým“ dětem možnost navštěvovat danou,
smluvně zajištěnou školu. V současné době se však situace výrazně mění
a obce tak mají nejvyšší čas svůj přístup v této věci přehodnotit.
„Školský zákon v současné době stanoví každé obci (bez ohledu na její velikost
či počet obyvatel) povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky
„svých“ dětí,“ začíná s výkladem tohoto zákona Mgr. Pavla Katzová ze sekce legislativy a práva Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
„Pokud obec vůbec nezřídí základní
školu (…) ukládá se jí zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí,“ pokračuje dále.

UZAVŘENÍ DOHODY O SPOLEČNÉM
ŠKOLSKÉM OBVODU
Společný školský obvod základní školy
lze vytvořit dohodou obcí, z nichž jedna
je zřizovatelem této základní školy. K vytvoření společného školského obvodu
je nutné jak uzavřít dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové
školy, tak vydat obecně závaznou vyhlášku, která vymezí příslušnou část tohoto školského obvodu.
Aktivním způsobem zajištění plnění
povinné školní docházky v základní škole
zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí
je tedy uzavření dohody o společném
školském obvodu základní školy (…)
a plnění z toho vyplývajících povinností.
Pasivním způsobem je pak plnění povinnosti hradit za tzv. „dojíždějícího

žáka“ obci (nebo svazku obcí), která
školu zřizuje, neinvestiční výdaje základní školy připadající na jednoho žáka školy, pokud není dohodnuto jinak.
Zjednodušeně: Pokud obec A, která nedisponuje základní školou, uzavře
dohodu o společném školském obvodu
s obcí B, která na svém území ZŠ zpravuje, pak splnila svoji zákonnou povinnost
a „svým“ dětem základní docházku zajistila. Za tyto děti je povinna hradit příspěvky (zkrátka „školné) obci B. Zbavuje se
však tím povinnosti hradit „školné“ jiným
obcím, se kterými dohodu o společném
školském obvodu nemá a jejichž školy si
někteří žáci s trvalým bydlištěm v obci A
vybrali, zkrátka AKTIVNÍ OBEC UŠETŘÍ.
Takto má svoji zákonnou povinnost
ošetřenou obec Svinaře. Obec uzavřela
dohodu o společném školském obvodu
s obcí Liteň, takže faktury za „školné“
platí pouze Litni, žádné jiné obci.

CO Z DANÉHO VYPLÝVÁ?
Z toho vyplývá poučení i pro školy respektive obce je spravující – nejvýhodnější je přijímat žáky pouze „vlastní“
a také z těch obcí, které aktivně zažádaly
o dohodu o společném školském obvodu a jež také podmínky takové dohody
plní, tedy platí faktury za školné. Protože
za žáky z ostatních obcí neinvestiční výdaje zaplacené nedostane.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Není tajemstvím, že kapacita školek
a škol v regionu je v současnosti nedostatečná. Mnohde se i přes ekonomickou krizi uvažuje o přístavbách či jiných
rekonstrukcích dovolujících současnou
kapacitu navýšit. Podívejme se však na
situaci okem vlastníka školy, respektive
jejím zástupcem: Bývalý starosta Dobřichovic Václav Kratochvíl se otázkou ZŠ
Dobřichovice intenzivně zabývá. „Požádal jsem pana ředitele, aby mi řekl, kolik
žáků ZŠ Dobřichovice skutečně v Dobřichovicích bydlí a kolik je jich přespolních.
Čísla mě velmi překvapila,“ píše v dopise
nám adresovaném. Porovnejte sami:
SLOŽENÍ ŽÁKŮ V DOBŘICHOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE PODLE
OBCÍ (ÚDAJE Z LEDNA 2010): Škola má nyní 456 žáků. Trvalé bydliště
v Dobřichovicích má 249 dětí, tj.
55 % ze všech žáků školy. Ostatní
jsou přespolní. Nejvíce dojíždějících je
z Let (76 + 9 dětí z dětského domova),
pak z Karlíka 35. Ale chodí k nám i děti
z Černošic (8), Černolic (12), Všenor
(16), ze Řevnic (13), Hlásné Třebaně
(7), dokonce z Mořiny (7) a ze Svinař
(5). Dalších 19 dětí je z jiných obcí.
Z daných čísel vyplývá, že kapacita
školy je pouze pro žáky Dobřichovic více
než dostatečná. Město by se nemuselo
zabývat otázkou, kde vzít ﬁnance na rozšíření či dokonce přístavbu školy.
Přesto intenzivně hledá zatím dva miliony
korun, aby projekt „Zkvalitnění a rozšíření
výuky pro 2. stupeň ZŠ Dobřichovice“, který by měl kapacitu zvýšit řádově o desítky
míst ve škole, mohl být realizován.
Zastupitelé však za tuto snahu očekávají také aktivní pomoc okolních obcí,
které se velkou měrou podílejí na posílání
školáků právě do této školy. A předpokládám, že město Dobřichovice s těmito obcemi uzavře Dohodu o společném
školském obvodu.
(bt)

Základní škola v Dobřichovicích

Autor: Bára Tesařová
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POZNÁMKA K POUŽITÉMU POJMU „ŠKOLNÉ“:
POJEM „ŠKOLNÉ“ JE V TEXTU POUŽIT JAKO
ŽÁKY, KTEROU ČINÍ OBEC OBCI
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ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF
KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 2,5-7 LET
KRYŠTOF CLUB JUNIOR PRO ŠKOLÁKY 6 - 18 LET
Chcete, aby vaše dítě navštívilo
Austrálii, osvobodilo princeznu,
nebo peklo chléb? S námi to jde
i v angličtině. Nevěříte?
Naší ﬁlozoﬁí jsou příběhy a objevování.
Děti - námořníci poplují světem - anglickým jazykem. Zkušení kapitáni - rodilí
mluvčí je tak naučí tento svět poznávat. Děti si jej osahají, prožijí i ochutnají.
Uplynulé únorové cestování světem „The
World Is Our Oyster“ je tak zavedlo za
kokkaburrou, poodhalilo tajemství čínské
kuchyně, společně jsme si vyzkoušeli hru
na didgeridoo a upekli bavorské preclíky.
V březnu se ale již zvolna přeneseme do
mystického světa pohádek „Magic Kingdom“, zapojíme také rodiče do oblíbeného projektu „Reading with Parents“.
V krásné přírodě u Chotěboře bude
v květnu cyklistika jednou z aktivit na oblíbeném Spring Campu.
Na červenec jsme připravili SUMMER
CAMP – LETNÍ TÁBOR V ANGLIČTINĚ
v Černošicích a ve Špindlerově Mlýně
pro děti od 4–12 let. Tábor je otevřený
i pro děti, které nenavštěvují školičku
KRYŠTOF či KRYŠTOF JUNIOR.

Cestování v jazykové školičce KRYŠTOF v Černošicích

Dovolte nám pozvat všechny kamarády
a příznivce, ale i ty, co „pátrají“ po vlídné školce pro své dítě, do Kryštofa na OPEN DAY.
Koná se 26. března 2010 od 11 do 18
hodin na adrese Sadová 61, Černošice.

Zdroj: KRYŠTOF

Na www.klckrystof.cz najdete informace nejen o aktivitách pro děti, ale i pro
dospělé.
Vydej se s námi na výlet kolem světa.
Naše cesta je náš cíl!

INZERCE

Mìstský plavecký areál

¡
3. výroèí otevrení
Tipsport laguny
Navštivte Aquapark Beroun
dne 4.4. 2010 mezi 11.hod - 16.hod
V rámci tøíletého výroèí jsme pøipravili
zábavu opravdu pro každého.
Dìti zaruèenì potìší Den s Pompo
plný zábavných soutìží o hezké ceny
a pro všechny zde bude
adrenalinový Aquazorbing
neboli pøijïte si vyzkoušet
chùzi po vodì.

více informací na www.tipsportlaguna.cz
11

strana

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

PR

DOBNET zpravodaj

číslo 3 I ročník 4

BIJO JAKO OD MAMINKY
NOVÁ BIO PRODEJNA V ŘEVNICÍCH
Mezi některými lidmi přetrvává stále názor, že bio
je synonymem pro makrobiotiku, vegetariánství,
zrní, případně sóju... Není to ale pravda, ačkoli právě
příznivci tohoto způsobu stravování tvoří důležitou
a vítanou část zákazníků bio prodejen. Zjednodušeně řečeno, bio je kvalita, na kterou byly zvyklé naše
babičky a prababičky – tedy v podstatě žádná novinka, pouze návrat ke kořenům.
BIO NENÍ JENOM ZRNÍ

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

Co tedy vlastně bio znamená? Uveďme to na příkladu
potravin. Bio potraviny jsou
bez „chemie“, nezatěžují lidský organismus a byly vypěstovány či vyrobeny s ohledem
na životní prostředí i chovaná
zvířata. Ekologičtí farmáři se
na svém hospodářství obejdou bez umělých hnojiv, bez
chemických postřiků, v bio
zemědělství nejsou povoleny ani genové manipulace.
Dodržování pravidel ekologického zemědělství je velmi přísně kontrolováno. Díky
ekozemědělcům se k nám
vracejí prastaré plodiny, jako
je např. pšenice špalda.

Biopotraviny vám právě z těchto důvodů poskytnou svoji
skutečnou chuť bez umělých
barviv a dochucovadel. Kromě
toho můžete mít i dobrý pocit,
že přispíváte ke zlepšování životního prostředí a u produktů
s označením FAIR TRADE i ke
zlepšení životních podmínek
lidí v rozvojových zemí.

čerstvé bio pečivo, např. celožitný kváskový bio chléb a celozrnné koláče. Rádi poradíme
se zpracování známých i méně
obvyklých potravin. Široký sortiment biopotravin je doplněn
i oblíbenými a stále více vyhledávanými produkty ekologické drogerie a kosmetiky.

BIOBEDÝNKY
NEJEZDĚTE DALEKO
V Řevnicích byla nově otevřenaprodejna bio potravin
BiJo jako od maminky. Nabízí mléčné výrobky, zejména
čerstvé bio mléko Amálka ve
skle, produkty z kozího mléka
z ekofarmy Březí, bio kuřata,

V rámci prodejny úspěšně
funguje systém tzv. bio bedýnek. V nich si klienti každý
čtvrtek odnášejí objednanou
bedýnku plnou bio zeleniny,
případně i bio ovoce, podle
sezónní nabídky českých i zahraničních ekofarem.

DOBRÁ PRÁCE
„Voňavou“ atmosféru bio prodejny doplňuje kolekce ručně
vyráběných šperků se značkou Bien Fait (Dobrá práce)
z dílny majitelky prodejny. Velká část její tvorby byla k vidění
i na vánoční výstavě v Modrém
domečku v Řevnicích.
Na vaši návštěvu, a případně i na vaše rozhodnutí zkusit
bio kvalitu, se těší
Monika Kopecká

Komenského 1100, Řevnice
tel.: 773 671 973
e-mail: info@biorevnice.cz
www.biorevnice.cz
www.bijojakoodmaminky.cz
www.bien-fait.estranky.cz

AKTUÁLNÍ SITUACE NA REALITNÍM TRHU
JE DOBRÝ ČAS NA INVESTICI?
Globální hospodářská krize plní již dlouhé měsíce
titulní stránky novin a s tím jdou ruku v ruce i informace o cenách nemovitostí, protože tato témata jsou
velmi propojená. Média tedy informují o tom, jak se
u nás bude trh vyvíjet. Avšak názory komentátorů
jsou často protichůdné. Porostou tedy do budoucna ceny nemovitostí? A kterých nejvíce? Pokusím se
odpovědět krátkým přehledem dosavadního vývoje.
PŘEVIS NABÍDKY NAD
POPTÁVKOU
Na podzim roku 2008 se začalo mluvit o příchodu ﬁnanční
krize do České republiky.
Vzápětí také o tom,
že ceny nemovitostí půjdou razantně
dolů, tak jako v Irsku
či Portugalsku, kde
ceny klesly až o 40%.
Tak razantní pokles se
ovšem nedal čekat, protože nemovitosti nebyly v České
republice plošně nadhodnocené. Výjimkou byly např. ceny
panelových bytů. Informace
v médiích však způsobila, že
se zájemci o koupi rozhodli
vyčkat. V dalších měsících již
krize Českou republiku zasáh-

la naplno, banky zpřísnily podmínky hypoték a lidé začali mít
obavy o svou budoucnost. Tak
vznikl výrazný převis nabídky
nad poptávkou. To samozřejmě vedlo k poklesu
cen (ovšem ne všude
stejně) a stagnaci na
trhu během celého
roku. Koncem roku
2009 se však situace
začala měnit. Opět díky
médiím, která začala informovat, že krize končí. Ale také
díky oživení na bankovním
trhu, kde se opět začíná bojovat o klienta nabídkou výhodnějších hypoték. To znamená,
že ceny nemovitostí nebudou
nadále klesat, protože poptávka se výrazně zvýšila.

JAKÁ INVESTICE
NEJVÝHODNĚJŠÍ?

JE

Dále můžeme vyvodit, že
ceny nemovitostí porostou,
protože pokles jejich cen byl
způsoben dlouhodobě malou poptávkou po koupi. Jak
rychle ceny porostou je však
otázka - to záleží na dalším
vývoji.
Nicméně na nákup nemovitosti je určitě dobrá doba.
A který segment trhu je momentálně nejzajímavější, v případě, že chceme výhodně investovat? Na základě našich
zkušeností a přehledu o vývoji
cen, jsme jako nejvýhodnější
investici zhodnotili nákup
bytu v regionálních metropolích (Kladno, Plzeň) a menších
městech s dobrou dostupností do Prahy (Beroun, Slaný, Lysá nad Labem, Mělník
atd.). Proč? - pokles cen bytů
ve staré zástavbě byl v těchto městech velký. Ještě před
příchodem krize ceny rychle
rostly a předpokládalo se, že
budou růst i do budoucna.

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

Petr Čenohorský
Zdroj: Homesweethome

Zároveň je velmi snadné byt
pronajmout, protože poptávka po pronájmech většinou
výrazně převyšuje nabídku.
To platí zejména u malých
měst s dobrým spojením do
Prahy. Lokality se však vždy
trochu liší a mají svá speciﬁka. Rádi Vám poradíme vybrat
tu nejlepší.
Petr Černohorský
tel.: 777 074 229
Home Sweet Home
Nám. Marie Poštové 854
Beroun
www.homesweethome.cz
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DOBNET zpravodaj

NETRADIČNÍ ZIMNÍ SPORTY SE ZVÍŘATY
VEZMĚTE SVÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY
Letošní množství sněhu přeje zimním sportům.
V únorovém čísle jsme si říkali, kam v okolí vyrazit na
běžky. I když nám sníh trochu roztál, na horách je ho
stále dost a tak vám v našem tipu na výlet přinášíme
trochu netradiční zimní sporty.
Ti, co mají doma běžky a psa,
se mohou pustit do sportu zvaného skijöring. Jedná se o zimní sport, kdy je člověk na lyžích
připoután lanem ke psu, k více
psům nebo také ke koni. A jaký
pes je pro tento sport vhodný?
Určitě je vhodnější pes středního nebo většího plemene.
Je mnoho plemen, která jsou
pro běhání přímo stvořena,
jako například plemena lovecká. Setr, všichni ohaři a retrívři
vydrží běhat i hodiny. A plemena jako sibiřský husky nebo
aljašský malamut jsou na běh
ve sněhu přímo šlechtěna, na
běžkách budou ve svém živlu.

ovladatelnost. Kromě základních povelů ho můžeme učit
i další: pomalu, stůj, doprava,
doleva apod. Než vyrazíme,
je dobré si pořídit alespoň základní výstroj pro sebe a pro
psa. Abychom měli na lyžích
volné ruce, používáme bederní
opasek, ke kterému si pejska
připneme. V obchodech je nabídka opravdu široká. Pro psa
si musíme pořídit postroj, při
zápřahu by se na obyčejném
obojku škrtil. A zapomenout
nesmíme na dlouhé vodítko, je
důležité mít od psa dostatečnou bezpečnou vzdálenost.

NEJDŘÍVE POMALU

MŮŽETE ZÁVODIT NEBO
JEN FANDIT

Musíme ale myslet na fyzickou kondici našeho psa. Pokud
není zvyklý běhat delší trasy, je
potřeba naše výlety prodlužovat postupně, abychom pejska
zbytečně nepřetížili. Dále je
důležité, aby měl pes základní

Kdo by byl v tomto sportu
opravdu dobrý, může se zúčastnit závodů, které se v České republice již tradičně pořádají. První závody se konaly už
v roce 1985 v Peci pod Sněžkou. Tento sport k nám přišel

Skijöring

Autor: Petra Kupková

PROČ:

netradiční aktivita

JAK TAM:

pěšky nebo vlakem

INFO:

cs.wikipedia.org/wiki/skijöring

NA JAK DLOUHO:
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KAM:
KDY:

I koně mají radost ze sněhu

ze severských zemí, ze Skandinávie, kde domorodci používali
psy k běžné dopravě. V dnešní
době se mu věnuje stále více
lidí a nadšených psů.

ZA KONĚM
Ale skijöring není sport jen
pro psy. Jak už bylo řečeno,
zapřáhnout můžeme i koně.
A jakého koně zapřáhnout? Na
rozdíl od psů můžeme zapřáhnout v podstatě jakékoli plemeno. Důležité je, aby to byl
kůň s klidnou povahou, který
se nebude lyžaře bát. Také
musí být dobře ovladatelný, je
důležité, aby dokázal udržet
směr a tempo. Co se vybavení týče, pro lyžování za koněm
se nepoužívají běžky, ale lyže
sjezdové. Koni dáme sedlo,
ke kterému přivážeme dvě
dlouhé opratě, například provazy na lonžování. Jezdec na
koni a lyžař se domlouvají na
tempu a směru jízdy. Kdo má
opravdu zkušeného koně a je
dobrý lyžař, může si koně vést
i sám. Také v lyžování za koněm se pořádají závody, jedny
letos proběhly například u Litomyšle. Za koně ale můžeme
zapřáhnout i obyčejné sáňky.

Autor: Jana Pobudová

CHCETE-LI ADRENALIN
A pro vyznavače adrenalinu
je připravena ještě jedna obměna skijöringu. Připoutat se
totiž můžeme i za motorku.
To už ale není taková legrace
jako za psem nebo koněm,
motorka dosáhne i jednou
takové rychlosti než kůň. Pro
člověka na lyžích je to velký
nápor na nohy a ruce. Lyžař
musí neustále s lyžemi pracovat, jinak se ve větších rychlostech neudrží.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU
Výčet netradičních zimních
sportů ale tímto zdaleka nekončí. Minulý víkend jsem viděla na poli za vesnicí snowboardistu, který se nechal
tahat velkým drakem. I tento
sport má svůj název, snowkiting. Fantazii se prostě meze
nekladou. A nejkrásnější na
tom je, že všechny tyto sporty
můžeme zkoušet na poli nebo
louce za vesnicí. Když do
toho zapojíme i naše domácí
mazlíčky, budeme mít s kým
sdílet úžasné zážitky z netradičně stráveného odpoledne.
Petra Kupková

pole, louka

ve volném čase

dle fyzické kondice

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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SIMPLY CLEVER

PŘEKVAPIVÁ
JARNÍ NABÍDKA

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 22. 3. DO 30. 4. 2010
JEN ZA 99 KČ
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
CO PŘINÁŠÍ NA ČESKÝ TRH FIRMA DOMOSWISS?

ZELENÁ LINKA:
800 100 947

SOUTĚŽ

PRO CHYTRÉ HLAVY
X SPLÁTKY
Pořídili jste si auto na splátky. Splátky dosáhly částky celkem 96
tisíc. Druhý rok jste zaplatili o 2 tisíce více než rok první, třetí rok
o 3 tisíce více než druhý rok a čtvrtý rok o 4 tisíce více než třetí.
Jak vysokou splátku jste zaplatili první rok?

X SOUČET CIFER
Jaké je nejmenší celé kladné číslo, u něhož součet jeho
cifer je 17 a součet cifer jeho dvojnásobku je 16?

X PODJEZD
Nákladní auto je o 2 centimetry vyšší než podjezd, kterým se
snaží podjet. Co je nejjednodušší udělat, aby nákladní auto
mohlo podjet?
Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
Trocha matematiky: Takových čísel existuje 6. Třídní večírek: Hospodářka měla 200 Kč. Zeměpis: Máme jedinou, Sv. Víta.
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O ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Vyluštěnou tajenku zasílejte na krizovka@dobnet.cz nebo
DOBNET, o.s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději
do 20. března 2010. První vylosovaný výherce obdrží ZDARMA
robotický vysavač VELUCE ONIO a bezplatné zapůjčení ŽEHLICÍHO SYSTÉMU LAURASTAR na 3 týdny, druhý výherce obdrží
reﬂexní masážní podložku VITA BEACH a bezplatné zapůjčení
ŽEHLICÍHO SYSTÉMU LAURASTAR na 2 týdny a poslední vylosovaný výherce obdrží knihu Švýcarsko v obrazech a bezplatné
zapůjčení ŽEHLICÍHO SYSTÉMU LAURASTAR na 1 týden.
NOVINKA! Pokud zašlete spolu se správným zněním tajenky
také alespoň dva správné výsledky uvedených kvízů, šance při
losování výher se zdvojnásobí!
Ceny do soutěže věnovala společnost DomoSwiss, s.r.o., Jiráskova 1002, 252 29 Dobřichovice, tel.: 739 218 104, www.domoswiss.cz. Výhry budou předány osobně zástupcem ﬁrmy DomoSwiss, s.r.o., který provede i bezplatné předvedení výrobku.

TAJENKA

Z MINULÉHO ČÍSLA

Služby pro vaše tělo a krásu pod jednou střechou.
Vylosovaný výherce:
pí Šplíchalová, foto.splichalova@seznam.cz
Vylosovanému výherci gratulujeme! Výhru je možné si vyzvednout nejpozději do 2 měsíců v informační kanceláři
DOBNET, o.s., v Dobřichovicích.

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111
info@dobnet.cz

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek
Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12
Přijímáme
j
p
platební karty:
y
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