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Zasedání zastupitelstva města
Do nového roku 2014
Bude nová škola i školka
Dobřichovičtí ochotníci hrají v Praze
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Slovo starosty
V novém roce 2014 do nové
školy a do nové školky
Rok 2013 byl ve znamení zahájení stavby nové
školy. Pokud vše dobře dopadne, měli by do
ní první žáci vstoupit v září roku 2014. Stavba
by měla dlouhodobě vyřešit kapacitu základní
školy. V roce 2014 by se měla vyřešit i další palčivá otázka, která se týká kapacity mateřské školy.
Na posledním zasedání zastupitelstva jste mohli
vidět prezentaci architektonického návrhu přístavby jedné třídy. Navrhuji v rámci přístavby již
rovnou postavit třídy dvě. Pokud rozšíření přístavby schválí zastupitelé mohly by být obě třídy
k dispozici též v září roku 2014.

Rok 2014 bude posledním rokem působení
tohoto zastupitelstva, protože na podzim příštího
roku nás čekají opět komunální volby. Stavba
školy a školky bude, pokud vše dobře dopadne,
pěkné zakončení našeho čtyřletého mandátu.
Na závěr roku bych rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na každodenní práci pro naši
obec. Jedná se zejména o ty, jejichž práce není
na první pohled vidět, ale bez nichž by řada projektů nebylo možné realizovat. Jedná se v první
řadě o tajemníka Ing. Petra Hampla. Dále bych
rád poděkoval za spolupráci bývalému starostovi
RNDr. Kratochvílovi, všem pracovnicím obecního
a stavebního úřadu, kulturnímu odboru, správci
zámku panu Lakomému, všem pracovníkům
technických služeb. Poděkovat chci také všem

kdo zde organizují různé kulturní, sportovní, společenské akce, výstavy a vernisáže. Za reprezentaci našeho města bych chtěl poděkovat Dobřichovické divadelní společnosti a všem kdo nějakým způsobem přispívají k tomu, že se v Dobřichovicích pěkně žije. Dík patří také všem, kdo
finančně přispěli a nebo svým vlivem pomohli
k rozvoji Dobřichovic.
Na závěr celého roku bych vám všem chtěl
popřát krásné a klidné vánoční svátky, které
budete jistě trávit v kruhu svých nejbližších,
hodně pohody a spokojenosti. Do nového roku
2014 vám pak přeji hlavně zdraví, hodně dobrých
přátel a taky určitou dávku štěstí, které všichni
potřebujeme.
Michael Pánek

Domácí zpravodajství
Záměr prodeje pozemku
Městský úřad Dobřichovice oznamuje záměr
prodeje pozemku č. parc. 679/34 o výměře 18
m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Dobřichovice v ulici 5. května za minimální cenu
1000,- Kč/m2. Připomínky k tomuto záměru
a nabídky koupě s uvedením nabízené ceny zasílejte na Městský úřad Dobřichovice v zalepené
obálce, na které uveďte nápis PRODEJ POZEMKU
– NEOTVÍRAT.
vk

Informační list
vstupuje do 20. ročníku
Až koncem ledna obdržíte do svých schránek
další číslo dobřichovického Informačního listu,
bude to 1. číslo již 20. ročníku. Informační list začal
vycházet na jaře roku 1995, tehdy samozřejmě
v černobílé verzi se čtyřmi stranami textu. Grafiku připravoval Martin Pavlík, který s námi spolupracuje dodnes a velmi mu za jeho práci děkuji
a list se tehdy na začátku tiskl v ulici K Tenisu
v tiskárně pana Novotného. Od roku 2005 jsme
přešli na barevný tisk, změnili jsme i tiskárnu,
postupně se zvětšoval rozsah informací, přibyly
fotografie, plakáty a inzeráty. Možnosti našich
počítačů a textových editorů se vylepšují, komunikace se děje dnes již výhradně maily. Jen čtenáři si k tomu stále musí sednout, někteří nasadit
brýle a list si přečíst. To se nezměnilo a snad ani
nezmění. Vždy mě potěší, když někoho potkám
a on mi řekne „to jsem četl v informačním listu“.
Nejsem ale idealista, vím dobře, že mnoho lidí náš
list nečte, i u nás v domě vidím krátce po doručení list v popelnici. Snažíme se ale ze všech sil,
aby se vám list líbil, abyste tam nacházeli zajímavé a solidní informace a jsme připraveni s vámi
spolupracovat na dalším zlepšování jeho kvality.
Titulní strana – Betlém – foto Petr Kubín

2

Napište nám co se vám v listu nelíbí, co tam
postrádáte, co navrhujete, abychom se tomu
věnovali. Pište na info@dobrichovice.cz, nebo
jednoduše dopisem na adresu městského úřadu
(Vítova 61, Dobřichovice).
Do nového roku 2014 přeje redakce všem
čtenářům hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů
a radosti. Přejme si, aby se naše Dobřichovice
rozumně rozvíjely, aby se nám zde dobře žilo,
vždyť je to náš společný domov.
V. Kratochvíl nejst.

Den otevřených dveří ve škole
Den 27. listopadu 2013 byl v naší škole dnem otevřených dveří. Ten letošní se opět konal v obou

V den otevřených dveří bylo ve škole velmi živo

budovách školy, tentokrát bylo možno ovšem
shlédnout výuku na 2. stupni díky stavbě nové
školy pouze ve staré budově. Nová budova již
vyrostla do konečné podoby, ale pro děti bude
otevřena až od příštího roku. Nicméně v únoru
bude pro nedočkavé zájemce zorganizován den
otevřených dveří, kde si budou moci zájemci
novou budovu prohlédnout i zevnitř.
Rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci,
rodiče našich budoucích žáčků, ale i naši bývalí
žáci využili možnost se k nám podívat. Řada
z nich se těšila pohledem na své děti, jiní vzpomínali na dobu, kdy sami seděli ve školní lavici.
Škola vždy byla, je a bude místem, kde to žije.
Letos navštívil školu, ve srovnání s předchozími
roky, rekordní počet 252 návštěvníků. Dopoledne probíhala běžná výuka, o přestávce mohli
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rodiče shlédnout ukázku zumby. Zájem byl
taktéž o výuku angličtiny s rodilým mluvčím.
Paní učitelka Babicová představovala rodičům
i dětem projekt Rozumíme penězům, ve kterém
se žáci učí nakládat s financemi. Na odpoledne
byl připraven zajímavý program, který připravili
učitelé ve spolupráci se svými žáky. Byly k vidění
ukázky projektů ze zeměpisu, dějepisu, chemie,
fyziky i výtvarné výchovy. V odborných učebnách probíhaly pokusy, vyráběly se drobné předměty. Bez povšimnutí nezůstala ani moderní
pomůcka dnešní výuky–interaktivní tabule,
s jejíž pomocí si přítomní hravou formou mohli
ověřit své znalosti. Zaznamenali jsme také velký
zájem a účast rodičů budoucích prvňáčků nejen
z Dobřichovic, Letů a Karlíka, ale i z blízkého okolí
jako jsou Černolice, Mořina, Halouny. atd. Od září
budeme otevírat opět tři první třídy a tak pravděpodobnost, že přijmeme děti mimo naši spádovou oblast, je velká.
Všem, kteří se přišli podívat na to, jak se učí
na naší škole, děkujeme. Fotografie z akce naleznete na www.zsdobrichovice.cz v části aktuality
ze života školy.
B.S.

Zastupitelstvo města zasedalo
V úterý 10. prosince se konalo již sedmnácté
a letos poslední zasedání zastupitelstva města
Dobřichovice. Na jednání bylo přítomno 13
zastupitelů a 15 občanů.
V prvním bodě projednali zastupitelé konečný
návrh dohody mezi obcemi Karlík a Dobřichovice o vytvoření jednoho školského obvodu. Starosta předložil zastupitelům finální znění dohody
a připomněl, že princip dohody byl již schválen na 14. zasedání zastupitelstva, přičemž nyní
by mělo zastupitelstvo schválit konečnou verzi
dohody, která je již schválena i zastupitelstvem
obce Karlík. Příspěvek Karlíka bude činit 3 mil. Kč
a obec Karlík bude mít na základě této dohody
garantováno přijetí 7 žáků do 1. ročníku základní
školy každý rok po dobu 20 školních let, počí-

naje školním rokem 2014/2015. Zastupiteli MgA.
Neubertovi se zdála být smlouva nejednoznačná
a MUDr. Hochová vznesla obavu komplikací s přijímáním žáků v budoucnosti. Starosta upozornil,
že na připomínky byl prostor od minulého zasedání zastupitelstva a nikdo žádnou připomínku
nepodal. Návrh dohody byl schválen 11 hlasy
a starosta byl pověřen podpisem této dohody.
Starosta informoval o průběhu přístavby
školy, která postupuje zatím bez větších problémů. Firma Subterra je sice proti původnímu
harmonogramu ve zpoždění o cca 14 dnů a to
kvůli povodni v červnu tohoto roku. Termín otevření školy ale není tímto nijak ohrožen. Slavnostní otevření je plánováno na poslední srpnovou neděli před zahájením školy.
Ing. Kándl se ptal, zda hrozí nějaké vícepráce ohledně přístavby školy. Starosta odpověděl, že asi 600.000 Kč – zjistilo se, že štítová
stěna neměla základ, jinak je stavba dobře dozorovaná. Další možné vícepráce se budou odvíjet od vybavení školy, například centrální klíč
apod., což se projednává na kontrolních dnech.
Co se týká výdajů, město Dobřichovice zatím
proplatilo 18,524.000,-. Na účtu, který je určen
k financování školy, jsou následují prostředky:
15 mil. dotace z MF, 16, 4 mil. výtěžek z prodeje
3 pozemků, 4,0 mil. příspěvek obce Lety, 3,0 mil.
příspěvek obce Karlík, v jednání je 6,2 mil. jako
výtěžek z prodeje pozemku v průmyslové zóně.
Město Dobřichovice potřebují tedy na dokončení školy ještě cca 10 mil. a 2,0 mil. na zařízení,
tedy celkem 12 mil. Kč. Starosta předpokládá
ještě výnos z pozemků u lesáckých bytovek. Věří,
že financování přístavby školy je prakticky zajištěno. V záloze je předjednaný, ale nepoužitý úvěr
až do 25 mil. Kč.
Bude třeba projednat financování přístavby
mateřské školy. Starosta zároveň podotkl, že
město Dobřichovice je nyní zadluženo minimálně
a to kolem 6 mil. Kč, proti dřívějších cca 19 mil. Kč.
Starosta oznámil, že na leden či únor chce připravit ve spolupráci s vedením firmy Subterra
den otevřených dveří a bude vděčný za případné
podněty zastupitelů k této akci.
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Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty o průběhu přístavby školní budovy v ulici 5. května
a zprávu o financování této stavby na vědomí
Starosta připomněl, že na minulém zastupitelstvu byl schválen prodej pozemků v ulici 5. května
o celkové výměře 71 m2. Uvedené pozemky
se nachází až za nově vybudovaným chodníkem a tudíž je město nebude potřebovat. Vedle
těchto pozemků se nachází ještě malý pozemek
o výměře 18 m2 mezi sousedním domem a zmíněným chodníkem. Majitel sousedního domu
projevil zájem o odkup tohoto pozemku, a chtěl
by na jeho hranici postavit nový plot, čímž by
zarovnal linii plotů podél nového chodníku. To
by pro vzhled ulice bylo přínosem. Starosta navrhuje pozemek prodat za stejných podmínek, jako
byly prodány sousední pozemky, tedy za minimální cenu 1000 Kč/m2. MUDr. Hochová by přivítala, kdyby plánky parcelací byly čitelnější. Zastupitelstvo záměr prodeje pozemku č. parc. 679/34
o výměře 18 m2 schválilo.
V dalším bodě informovala ředitelka MŠ
Monika Víšková o projektu přístavby mateřské školy, na který město již získalo dotaci. Starosta pozval na zasedání zastupitelstva zástupce
vítězného architektonického ateliéru Jestico
+ Whiles pana Sean Cliftona, aby ukázal návrh
řešení nástavby budovy, který zároveň vyřeší
stálý problém zatékání stávající střechou. Při
úvodních jednáních se nabídla možnost řešit
přístavbu tak, aby bylo možné postavit třídy dvě.
Stálo by to ale o cca 5-6 mil. Kč více, ale starosta
navrhl, aby projekt řešil i další rozšíření školky
a byl tedy dvojstupňový. MUDr. Hochová souhlasí s názorem starosty. Starosta poděkoval Ing.
Neubertové za rychlé zpracování projektu pro
stavební povolení, díky čemuž se stihlo podat
žádost o dotaci.
Poté zástupce Jestico + Whiles hovořil o detailech projektu. Hlavním materiálem přístavby
budou stěnové systémy, které umožní dokončovat projekt po etapách, materiál je odolný
a nepotřebuje údržbu a splňuje všechny povinné
atesty, topení v přístavbě bude plynové stejně
jako v současných třídách.
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Bc. Víšková zjistila informace o podmínkách
založení firemní MŠ (úkol z předchozího zastupitelstva). Jelikož dotaci na přístavbu školy získalo Město Dobřichovice, musí statut školy zůstat
beze změny.
Zastupitelstvo po diskusi schválilo návrh
řešení nástavby budovy mateřské školy, které
zvýší kapacitu školky o celkově dvě třídy a zároveň vyřeší problém zatékání do budovy školy stávající plochou střechou s tím, že projekt bude
řešit možnost realizace stavby ve dvou etapách.
O realizaci druhé etapy nebo o případném sloučení obou etap do jedné stavby bude zastupitelstvo jednat po zpřesnění nákladů a zvážení možností financování.
Starosta informoval zastupitelstvo o kontrole
na městském úřadě, která proběhla v září 2013.
Byla provedena pracovníky ministerstva vnitra
a byla zaměřena na výkon samostatné působnosti města. Kontrola byla provedena s největší pravděpodobností na základě udání (což
je naznačeno i v úvodu kontrolního protokolu),
které úzce souvisí s iniciativou starosty při řešení
krizové situace ve vedení Diagnostického ústavu
v Dobřichovicích. Starosta řekl, že se snažil na
základě stížností dlouholetých zaměstnanců
ústavu i ředitelů okolních škol o přezkoumání
neprůhledného výběrového řízení na post ředitele DDÚ, který v té době zastávala osoba zcela
nekompetentní, která svým jednáním přivedla
ústav do vážných problémů a prakticky na pokraj
zrušení. Podnět ke kontrole na městském úřadě
byl pravděpodobnou reakcí na tuto iniciativu.
Tajemník uvedl, že samotná kontrola z MVČR
byla vedena po ryze formální stránce a zaměřovala se na hledání procesních pochybení v práci
úřadu i zastupitelstva města. Ze zákona však
vyplývá povinnost zastupitelstva vypořádat se se
závěry kontroly formou usnesení k jednotlivým
bodům závěru kontrolního protokolu. Zastupitelé závěry kontroly schválili.
Starosta podal zprávu o průběhu opravy povrchů v Anglické, Francouzské a v ul. 5. května. Na
tuto akci město Dobřichovice získalo dotaci ve
výši 2,5 mil. Spolufinancování města je ve výši
15%. Byla vypsána soutěž na dodavatele a tu
vyhrála s nejnižší cenou firma Velebil. Složité je
řešení u výjezdů na Pražskou ulici, protože Pražská nemá žádné odvodnění., které se bude muset
v budoucnu. V ulici 5. května došlo k propadu
vozovky jak v ploše tak i v jednotlivých čtvercích. Složitá je hlavně koordinace se zásobováním stavby školy. Stavbu v minulosti prováděla
firma ČBPS, která ji provedla dost nekvalitně
a vzápětí pak zkrachovala. Není možné se tedy
domáhat ani záručních oprav. Zastupitelstvo
vzalo zprávu starosty o průběhu opravy komunikací na vědomí.
Starosta informoval o další dotační akci, na
kterou město Dobřichovice získalo 8.5 mil. Kč.
Jde o opravu ulic Všenorská, Randova, U Rokle,
Jugoslávská. Projekt zpracovává firma D plus. Na
architektonickém řešení se podílí arch. Lisenová.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele. Předpoklad je, že oprava by měla
probíhat v první polovině příštího roku. MUDr.
Hochová se zeptala, zda se neuvažuje o stavbě
chodníku v ulici U rokle. Starosta odpověděl, že
se uvažuje o zjednosměrnění, druhý směr by byl
veden ulicí Strmou. Zastupitelstvo vzalo zprávu
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o přípravě opravy komunikací Všenorská, Randova, U Rokle, Jugoslávská na vědomí.
Starosta dále informoval o průběhu rekonstrukce ulice 5. května v úseku mezi ulicí Fügnerovou a bývalou skládkou, která se chýlí ke konci.
Zbývá dláždění vjezdů a zahradnické úpravy,
které asi částečně přejdou do příštího roku a dále
úprava protipovodňového valu. V příštím roce se
také bude dělat poslední část chodníku s parkovacími místy za ulicí Anglickou. Zde bude také
vysázeno na návrh ing. Kyzlíka aceretum složené
ze 14 druhů javorů. Starosta ještě navrhl začlenit
do plánů na příští rok zrealizování krátkého úseku
ulice Anglické od lávky k ulici Ke Křížku. Tento
úsek vypadá ostudně a jeho oprava by pomohla
celkovému dojmu opravené ulice 5. května. Navrhuje to zařadit do investic na příští rok. Bude
se jednat o částku cca 1,2 mil Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce ulice 5. května a zároveň schválilo zařadit
do plánu investic na rok 2014 opravu úseku ulice
Anglické od lávky k ulici Ke Křížku.
Starosta v dalším bodě seznámil zastupitele
s doporučením Ing. Vrbové, která jako zástupce
pořizovatele územního plánu Dobřichovic (ÚP)
požádala zastupitelstvo o schválení úpravy
zadání územního plánu města. Důvodem je to,
že dle stanoviska dotčených orgánů není nutné
zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (tzv. SEA) a na území Natura 2000 a z toho
plynoucí požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Nové
zadání je tedy opraveno v kapitole M, kde není
požadováno vyhodnocení vlivů ÚP Dobřichovice na udržitelný rozvoj území. Jedná se o zjednodušení přípravy nového ÚP a starosta i pověřený zastupitel Ing. Kándl doporučili zastupitelstvu opravené zadání schválit. V diskusi vystoupili Ing. Mejsnarová a Ing. Tunka s tím, že dle
jejich názoru projednání SEA je pro územní plán
užitečné a nesouhlasí s tím, aby bylo jeho projednání vypuštěno. Domnívají se, že kdyby došlo
k vypuštění procesu SEA, nemuselo by dojít
znovu k veřejnému projednání zadání. S tímto
argumentem starosta nesouhlasil, bohužel nikdo
z přítomných zastupitelů nemohl tvrzení Ing.
Tunky potvrdit ani vyvrátit. Starosta konstatoval,
že k projednání tohoto bodu pozval Ing. Vrbovou (za pořizovatele ÚP), aby důvody pro vypuštění projednávání SEA vysvětlila, bohužel se ale
nemohla zasedání účastnit. Starosta navrhl projednat tento bod za přítomnosti Ing. Vrbové na
dalším zasedání.
V posledním bodě starosta informoval
o smlouvě s obcí Karlík o zajištění provozování
veřejného pohřebiště. Na základě této smlouvy
by mělo mít město Dobřichovice zajištěno 176
hrobových míst v novém urnovém háji. Na urnový
háj již město Dobřichovice v minulosti přispělo
částkou ve výši 826 000,- Kč a zbývá doplatit cca
210 000,- Kč. Zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo a rovněž schválilo úhradu doplatku.
Podle zápisu z jednání vk

O čem jednala rada města
Na zasedání rady pozván Ing. arch. Hnilička
s Ing. Šteflovou, kteří prezentovali poslední verzi
regulačního plánu centra Dobřichovic. V rámci

diskuse byly projednány jednotlivé body
seznamu požadavků pořizovatele k návrhu RP
Dobřichovice-centrum. Dva z uvedených bodů
byly dosud nerozhodnuté a sice výška budov na
pravém rohu Palackého náměstí (při pohledu
směrem ke kruhovému objezdu) a regulativ procenta zastavitelnosti po obou stranách ul. Palackého. V rámci diskuse byly probírány možnosti
úpravy režimu parkování v centru města. Ing.
arch. Hnilička doporučuje ve vybraných lokalitách zavedení zpoplatněného parkování. Rada
rozhodla v bodech týkajících se výšky budov
na pravém rohu Palackého náměstí a o regulativu procenta zastavitelnosti po obou stranách
ul. Palackého.
Ing. arch. Hnilička předložil zastupitelům
a členům urbanistické komise první návrh koncepce nového územního plánu města Dobřichovice. Cílem prezentace bylo seznámit přítomné
s hlavními zásadami, idejemi a celkovým urbanistickým řešením nově vznikajícího územního
plánu, prezentace však neměla za cíl zacházet do
podrobností jakými jsou přesné regulativy funkčního využití, ty budou řešeny v dalších fázích přípravy územního plánu. Hlavní ideje územního
plánu shrnul Ing. arch. Hnilička do pěti základních témat:
Město na řece s vilovou zástavbou.
Ochrana volné krajiny.
Rozvoj směrem dovnitř města v rámci daných
hranic.
Podpora a rozvoj veřejných prostranství.
Možnost práce v místě bydliště.
Následně popsal základní návrh, jak by mohly
být tyto ideje naplněny v urbanistickém řešení
územního plánu. Starosta vyzval přítomné, aby
předložili písemně své komentáře a připomínky
k předložené koncepci hlavních zásad nového
územního plánu. Návrh koncepce byl presentován i na veřejném zasedání zastupitelstva města.
Rada dále jednala o žádosti THM Invest, s.r.o.,
která chce provést nástavbu na bytovém domě
v ul. Za parkem čp. 866. Žádost byla předána
k posouzení urbanistické komisi, která nedoporučila udělit souhlas s touto stavbou, protože investor nedoložil zajištění parkování na pozemku
a protože dochází k navýšení budovy nad rámec
výškových regulativů platného územního plánu.
Rada se stavbou nástavby domu podle předložené dokumentace nesouhlasí.
Rada jednala o žádostech na pronájem obecního bytu v domě čp. 628 v ulici Za Parkem. Jedná
se o garsonieru v podkroví uvedeného domu.
Písemnou žádost o pronájem uvedeného bytu
podalo 5 zájemců. Rada rozhodla pronajmout
byt v podkroví domu čp. 628 v ulici Za Parkem
panu Miloslavu Peškovi za čisté měsíční nájemné
ve výši 5000,- Kč.
Rada jednala o návrhu stavební uzávěry na
pozemku č. parc. 2233, na němž společnost
Elkana Property plánuje stavbu velkého obchodního střediska. Návrh stavební uzávěry, která by
měla platit do doby schválení nového územního
plánu města byl projednán s Ing. Vichem a rada
jej může kdykoli vyhlásit s tím, že stavební uzávěra nabude platnosti do 15 dnů od vyhlášení.
Rada rozhodla stavební uzávěru na pozemku č.
parc. 2233 zatím nevyhlašovat s tím, že její vyhlášení bude diskutováno ještě na příštím zasedání
rady. Rada na dalším zasedání stavební uzávěru
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Stovky diváků přihlížely tradičnímu ohňostroji k výročí otevření nového mostu – foto Petr Kubín
na pozemku číslo 2233 vyhlásila. Uzávěra bude
platit až do schválení nového územního plánu
města.
Rada jednala o žádosti manželů Vostatkových o pomoc při řešení nekvalitního provedení
sdružené vodovodní přípojky rekreačních chat
a jejich domu. Tato přípojka byla zhotovena na
základě jejich objednávky společností Aquaconsult, s.r.o. Rada konstatovala, že se jedná o stavbu,
která není v majetku města a město tudíž nemá
nástroj na převzetí zodpovědnosti nad touto
stavbou přičemž oprava, respektive výměna
vadné vodoměrné šachty není v kompetenci
města, ale investora, tedy manželů Vostatkových.
Po nové kolaudaci sdružené vodovodní přípojky
na vodovodní řad může vlastník jednat s městem
Dobřichovice o převzetí daného úseku vodovodu
do jeho správy.
Tajemník upozornil radu na skutečnost, že
v ulicích Lomená a Na Chmelnici je v současné
době demontováno veřejné osvětlení, protože
společnost ČEZ demontuje stožáry, na kterých
bylo osvětlení ulic umístěno. Při pokládání kabelů
ČEZu byly však do výkopů přiloženy nové kabely
veřejného osvětlení. Rada jednala o otázce, zda
má ještě v letošním roce zadat osazení těchto ulic
lampami veřejného osvětlení. Rada schválila osazení ulic Lomená a Na Chmelnici lampami veřejného osvětlení. Zároveň odsouhlasila osadit chybějící lampy i do ulice Vítovy, kde je rovněž připraveno kabelové vedení veřejného osvětlení,
nejsou zde však instalovány lampy.
Rada jednala o pravidlech pořádání ohňostrojů na obecních pozemcích. Tato debata
byla vyvolána případem, kdy v létě došlo

k ohrožení bezpečnosti při ohňostroji pořádaném před Dobřichovickým zámkem. Rada
pořádání ohňostrojů na veřejných prostranstvích města nezakazuje. Pořádání ohňostroje
však musí být nahlášeno na městský úřad a při
pořádání ohňostroje musí pořadatel zajistit
jeho bezpečnost.
Rada jednala o žádosti firmy Zlínprojekt
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města
Dobřichovice. Jedná se o stavbu v jejímž rámci
by mělo být na pozemcích města umístěno
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě Telefónica O2. Dle radou města
schváleného sazebníku pro věcná břemena
vychází platba za věcné břemeno na výše uvedenou stavbu na 805.000,- Kč. Společnost Zlínprojekt však tlumočila žádost investora o snížení výše platby za věcné břemeno. V případě,
že by sazba zůstala na původní výši, stavba by
nebyla realizována. Uvedená stavba by zlepšila
kvalitu datového signálu v lokalitě okolí Raisovy
ul. Rada schválila snížení poplatku za zřízení věcného břemene na méně než polovinu částky dle
sazebníku, tedy na 400 000,- Kč.
Rada projednávala žádost paní Víchové o prominutí části příspěvku na intenzifikaci ČOV. Rada
trvá na podmínkách plynoucích z plánovací
smlouvy dle pravidel odsouhlasených zastupitelstvem. V případě, že bude paní Víchová žádat
o připojení na kanalizaci a čistírnu odpadních
vod, je tedy nezbytné uhrazení příspěvku v plné
výši, tedy 40 000,- Kč.
Rada jednala o žádosti společenství vlastníků
bytových jednotek domu čp. 624 / 625 o vybu-

dování veřejného osvětlení na pozemku parkoviště před uvedenými bytovými domy. Zároveň
požádali o napojení této lampy na městský elektrický rozvod veřejného osvětlení. Rada s instalací lampy na parkovišti, které je v soukromém
vlastnictví společenství vlastníků na náklady
města nesouhlasí. Pokud si společenství vlastníků lampu osadí na vlastní náklady, měla by být
napojena na rozvod elektrické energie domu čp.
624 / 625.
Starosta a tajemník seznámili radu se skutečností, že v poslední době se zhoršil servis
firmy Picabo, která zajišťuje správu počítačové
sítě pro město. Rada proto jednala o výběru
nového poskytovatele těchto služeb. Rada
pověřuje tajemníka prověřením smlouvy
se společností Picabo a v případě, že ji lze
v blízké době vypovědět, přípravou výběrového řízení na nového poskytovatele správy
počítačové sítě.
Tajemník navrhl projednat možnost opravy
vozovky konce Krajníkovy ulice, který nebyl
dosud opraven v rámci předchozích etap
rekonstrukce této ulice. Jedná se o cca 100 m
úsek na konci ulice až po hranici s katastrem
Všenor, kde je vozovka zcela zničena výkopem
po pokládce nového vodovodu. Při opravě
povrchu by mohlo být využito přítomnosti
firmy ČNES, která bude pokládat asfaltový
povrch v ulici 5. května. Rada pověřuje starostu,
aby nechal zpracovat cenovou nabídku na
opravu havarijního stavu povrchu konce Krajníkovy ulice a pokud jednotkové ceny stavebních
prací budou na úrovni cen vysoutěžených při
posledním výběrovém řízení na opravu komu-
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nikace 5. května, pověřuje rada starostu zadáním stavebních prací.
Starosta seznámil radu s námětem uspořádat pro veřejnost den otevřených dveří na stavbě
nové školní budovy. V rámci prohlídky stavby by
veřejnosti byla předvedena část nově vznikajících
prostor školní budovy, samozřejmě za dodržení
nutných bezpečnostních opatření. Rada s návrhem starosty na uspořádání dne otevřených dveří
na nové budově ZŠ souhlasí a pověřuje starostu
přípravou prohlídky stavby.
Rada jednala o stížnostech občanů na práci
provozovatele vodovodu a kanalizace–spol.
Aquaconsult. Stížnosti vyplynuly především
z malé ochoty řešit problémy související se správou kanalizace při červnových povodních. Správa
vodovodu a kanalizace společností Aquaconsult
byla opakovaně kritizována i některými zastupiteli a radními. Z tohoto důvodu rada navrhla
zvážit možnost vypovědět smlouvy o správě
vodovodu a kanalizace a vypsat na zabezpečení
těchto služeb nové výběrové řízení. Rada pověřila
tajemníka, aby nechal u právníka prověřit možnosti ukončení smluv o provozování vodovodu
a kanalizace a zpracovat návrh výpovědí těchto
smluv.
Rada jednala se zástupcem společnosti TEM
Invest panem Munzarem a jeho kolegou ve
věci výše příspěvku na intenzifikaci ČOV, který
vyplývá z plánovací smlouvy pro stavbu pobytového sociálního zařízení Senior Všenory. Uvedená společnost již několikrát žádala o souhlas
s napojením stavby na ČOV Dobřichovice. Starosta zrekapituloval, že výpočet výše příspěvku
se řídí tím, zda jde o objekt bytový, či nebytový,
přičemž u každého z uvedených typů objektu
je jiná sazba pro výpočet příspěvku. Projekt je
však plný nejasností a nejednoznačný a zmatečný, v některých částech projektu je zmínka
o bytech, jinde jsou definovány prostory jako
nebytové. Proto rada nevydala žádné stanovisko a žádá investora o jednoznačné dopracování projektu.
Rada projednala žádost společnosti Plyn
Bouda, s.r.o. o převod nájemní smlouvy na pozemek č. parc. 139 a část pozemku č. 143 ze společnosti PB Reality na nové vlastníky–spol. Plyn
Bouda, s.r.o., kteří kupují budovu čerpací stanice
na uvedených pozemcích. Do rady byli pozváni
k projednání podmínek smlouvy zástupci společnosti Plyn Bouda, s.r.o. pánové Mutafov
a Martinka, kteří se dostavili spolu s pány Tošovským a Podlipným. Rada předložila zástupcům
uvedené společnosti návrh nájemní smlouvy
připravený právníkem města. Tento návrh
vycházel ze stávající smlouvy, kterou má město
s dosavadním nájemcem uzavřenu na dobu
určitou 20 let s tím, že z této doby již polovina
uplynula. Zástupci společnosti Plyn Bouda požádali radu o úpravu návrhu smlouvy v tom směru,
že by měli možnost jejího automatického prodlužování. Tento požadavek však rada striktně
odmítla.
Starosta seznámil radu s průběhem stavebních prací na přístavbě budovy základní školy
v ulici 5. května. Aktuálně je na této stavbě proplaceno cca 15 mil. Kč. Starosta dále seznámil
radu s předpokládaným termínem uspořádání
dne otevřených dveří na stavbě školy. Ten by měl
proběhnout v lednu či únoru 2014.
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Starosta předložil návrh termínu zasedání
zastupitelstva města, které by se mělo konat
v úterý 10.12.2013. Rada termín schválila.
Mgr. Kratochvíl navrhl, aby příprava zadání
pro výběrové řízení na provozovatele vodovodu
a kanalizace byla svěřena odbornému konzultantovi. Důvodem je to, že problematika provozování vodovodu a kanalizace je natolik obsáhlá
a komplikovaná, že její nastudování není v časových možnostech rady ani zaměstnanců městského úřadu. Mgr. Kratochvíl osloví v této záležitosti příslušného odborného konzultanta aby
zpracoval úvodní zprávu pro výběrové řízení na
provozovatele.
Rada jednala o udělení sociálních příspěvků
rodinám s dětmi a seniorům, které byly navrženy
sociální komisí. Sociální příspěvek od města není
nárokový a jeho udělení je v pravomoci rady na
doporučení sociální komise.
Rada projednala žádost Lucie Pokorné o prodloužení nájemní smlouvy na sociální byt v suterénu zdravotního střediska. Tento byt je pronajímán zpravidla na 6 měsíců lidem, kteří se ocitli
v tísni a je pronajímán na dobu určitou do doby,
než si dotyčný sežene jiné bydlení. Kromě stávající nájemkyně v současné době nikdo jiný nepodal žádost o pronájem uvedeného bytu.
Rada se seznámila s připomínkami urbanistické komise k návrhu zadání územního plánu
obce Všenory. Město Dobřichovice má, jako
jeden z účastníků projednávání ÚP sousedních
obcí, možnost uplatnit své podněty a připomínky
k zadání ÚP. Návrh připomínek předložila radě
urbanistická komise. Rada souhlasí s návrhem
připomínek k zadání ÚP obce Všenory, předložených urbanistickou komisí.
Rada jednala o nutnosti odstranit skládku
pneumatik, které hromadí majitel pneuservisu
pan Rotta na pozemku č. parc. 1943, který měl
pronajatý od města. Město mu však smlouvu na
pronájem uvedeného pozemku z důvodu neplacení nájemného a vytváření skládky na uvedeném pozemku vypovědělo.

Činnost Městské policie
v listopadu 2013
01.11.2013 07:54
01.11.2013 16:10
02.11.2013 17:40
02.11.2013 17:57
02.11.2013 7 :40
02.11.2013 8 :16
03.11.2013 10:25
03.11.2013 20:50
03.11.2013 20:56
05.11.2013 14:55
05.11.2013 14:55
06.11.2013 10:56
06.11.2013 11:17
06.11.2013 14:30
06.11.2013 15:40
06.11.2013 16:07
07.11.2013 07:37
07.11.2013 07:56
07.11.2013 08:02
07.11.2013 08:27

Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Parkoviště součinnost s Policií ČR
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Pražská ul. 	pokuta PR za překročení
rychlosti
Základní škola kontrola objektu
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
ul. Za Parkem 	oznámení občana a zajištění
vozidla
Tyršova
špatné parkování
Tyršova
špatné parkování
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Pražská ul. za překročení rychlosti
ul. Raisova pokuta
Pražská
pokuta za překročení rychlosti
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Tyršova
pokuta
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
Ruská ul.
oznámení krádeže
Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti

07.11.2013 15:10
08.11.2013 10:30
08.11.2013 10:30
08.11.2013 10:45
08.11.2013 10:45
08.11.2013 11:05
08.11.2013 11:40
08.11.2013 23:19
11.11.2013 9:27
11.11.2013 09:30

Všenorská ul. první pomoc
V Zahradách pokuta špatné parkování
V Zahradách pokuta špatné parkování
V Zahradách parkovačka
V Zahradách parkovačka
ul. 5. května parkovačka
ul. Na Vyhlídce oznámení
oznámení občana
Za Parkem Součinnost s PČR
Za Parkem 	Součinnost s PČR špatné
parkování vozidla
11.11.2013 11:22 Pražská
pokuta za překročení rychlosti
12.11.2013 08:17 V Zahradách přestupek PR
12.11.2013 08:21 V Zahradách pokuta špatné parkování
12.11.2013 08:30 Černolická špatné parkování 5x
12.11.2013 12:20 Za parkem oznámení odložený nábytek
12.11.2013 14:50 Tyršova
parkovačka
12.11.2013 15:00 ul. 5. května přestupek PR
14.11.2013 14:30 V Zahradách parkovačka
14.11.2013 15:50 V Zahradách přestupek PR
15.11.2013 Pražská ul. 	fotodokumentace překročení
rychlosti
15.11.2013 Pražská
přestupek překročení rychlosti
15.11.2013 08:00 Jiráskova 	asistence u přepravy
vánočního stromu
15.11.2013 14:10 Pražská UL. pokuta za překročení rychlosti
17.11.2013 14:36 Knihovna
narušení objektu
17.11.2013 14:57 ul. U Rokle 	lustrace vozidla odstaveného
vozidla
17.11.2013 16:58 Pražská ul. kontrola osoby a vozidla
17.11.2013 20:20 Palackého kontrola osoby a vozidla
18.11.2013 5:31 Benzina
trestný čin krádeže
19.11.2013 07:40 ul. 5. května 	Součinnost s PČR–lustrace
osob
20.11.2013 10:30 Tyršova 	Součinnost s PČR kamerový
systém
21.11.2013 15:45 katastr obce pátrání po vozidle
22.11.2013 17:45 ul. 5. května oznámení přestupku
23.11.2013 00:12 Pražská ul. oznámení ztracené děti
23.11.2013 06:03 ZŠ 5. května narušený objekt
23.11.2013 08:16 ul. 5. května narušený objekt
23.11.2013 18:21 Pražská ul. 	dopravní přestupek–
překročení rychlosti
23.11.2013 18:21 Pražská ul. 	fotodokumentace překročení
rychlosti
24.11.2013 16:43 ZŠ 1. stupeň narušení alarmu
25.11.2013 18:15 MěÚ
narušení alarmu
27.11.2013 11:50 Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
28.11.2013 04:35 Palackého narušení alarmu
28.11.2013 21:15 Tyršova
kontrola osoby
28.11.2013 21:25 Palackého kontrola osoby
29.11.2013 13:41 Strmá 	oznámení nehody–
nezastavení nebo neohlášení
29.11.2013 21:07 Pražská ul. 	dopravní přestupek překročení
rychlosti
29.11.2013 21:07 Pražská ul. fotodokumentace přestupku
30.11.2013 16:51 Pražská ul. pokuta za překročení rychlosti
30.11.2013 23:48 park
součinnost s PČR

Základní škola Dobřichovice
pomáhá
Dětské vánoční trhy patří již každoročně k oblíbeným a velmi navštěvovaným akcím v čase předvánočním. A stalo se již hezkou tradicí, že výtěžek
z dětských vánočních trhů putuje na dobročinné
účely. V letošním roce se učitelé a žáci ZŠ rozhodli
udělat radost 12leté Kristýnce z Radotína, která
se narodila s mozkovou obrnou a i díky ZŠ bude
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mít možnost odjet do lázní, což výrazně pomáhá
zlepšit její zdravotní stav.
Děkuji celému učitelskému sboru za příjemné
odpoledne na nádvoří zámku, žákům ZŠ za vlastnoručně vyrobená vánoční přání, svíčky, ozdoby
na stromeček, ale i rodičům, kteří napekli voňavé
koláče či cukroví.
DĚKUJI Základní škole Dobřichovice nejen za
to, že pomáhá, ale především za to, že nenásilnou
a milou formou učí děti, že pomáhat je normální.
Petra Dybalová

Čtení v knihovně
v novém roce
Rodinné centrum Fabiánek a dobřichovická
knihovna zvou všechny děti od 4 let k pravidelnému společnému čtení pohádek a příběhů. Každé čtení je spojeno s drobným tvořením. Navíc, stejně jako v loňském roce, soutěžíme o zajímavé knižní ceny! A na jaká témata se
můžete těšit?
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9. ledna: Zvířátka v pohádkách
23. ledna: Lupiči a loupežníci
6. února: Pohádky o vílách
20. února: Vodníci a hastrmani
6. března: Pohádky s dobrodružstvím
20. března: Hloupý Honza
Čtení se koná vždy od 15.30 do 16.30 v zadní části
knihovny.
HH

Zajímavosti
Zimní nabídka Centra
komplexní péče Dobřichovice
Kdo ještě nestihl naplánovat a nakoupit vánoční
dárky, může si přijít k nám pro dárková balení,
do kterých vložíme dárkový poukaz na částku
či službu dle Vašeho přání. Součástí balíčku jsou
kosmetické produkty od Manufaktury, které od
nás obdržíte jako dárek. Máme otevřeno i 23. prosince do 17:00 hod.
Od 13. ledna 2014 se otevírá „Terapie pánevního dna pro ženy“. Deset setkání bude převážně
praktických, ale na každé lekci bude vytvořen
krátký prostor pro Vaše otázky, na které se bojíte
jinde zeptat. My ženy často slýcháme: „je třeba
zapojit pánevní dno”, ale ví opravdu někdo, co má
po této instrukci dělat?
Pro všechny, kdo budou chtít po Vánocích rozhýbat tělo, nabízíme uzavřenou skupinu Taneční
pohybové terapie, která začíná již 21. ledna 2014.
Pracujeme s výrazovým tancem, kreativitou a dialogem vycházejícím z autentického pohybového
projevu. Zkuste překonat svůj případný ostych
a přijďte rozvíjet svou tvořivost a komunikaci.
V neposlední řadě srdečně zveme všechny
příznivce Feldenkraisovy® metody na další ze
série workshopů pro pokročilé i pro začátečníky,
který se uskuteční první víkend v únoru.
www.ckp-dobrichovice.cz

Ohlédnutí za listopadem 2013
v dětském klubu Chrpa
Říjen dopočítal svůj čas a listopad, mlhavý
a pošmourný, nás přivítal vlhkými a kalnými rány,
ale i překvapil několika třpytivými dny, kdy slunce
rozjásaně tančilo po blankytné obloze.
Pozorovali jsme, jak venku ubývá světla a do
přírody, která se pomalu připravuje na zimní
spánek, se vkrádá melancholie a klid a vládu nad
ní přebírá zákon zralosti, který plody přeměňuje
v semena.
Listopad nám do ranních kroužků přinesl
nové pranostiky i říkanky. Naučili jsme se básničku anglickou i bulharskou, obě se moc líbí.
Všímali jsme si, jak v přírodě všechno viditelné usychá a zkoumali jsme semínka nejrůznějších stromů a rostlin v zahradě i venku. Pochopili jsme třeba, že měsíček zahradní dostal jméno
podle svých semínek zatočených do tvaru měsíčního srpku.

Terapie pánevního dna pro ženy v CKP Dobřichovice
Povídali jsme si o tom, jak rostliny cestují – ve
větru, v žaludcích a na srsti zvířat, po vodě. Nosili
jsme vlněné návleky a viděli, jak se na ně semínka
přichycují svými háčky, které kdysi člověka inspirovaly k výrobě prvního suchého zipu. Samy se
nám pak, přichytávaly se nám i na čepice, šály
a rukavice, stejně jako se přichytávají na zvířecí
srst. Z výšky jsme házeli javorové nažky a pozorovali, jak je odnáší vítr.
Čarovali jsme s šiškou, když jsme ji ve studené
vodě nechávali zavřít a u ohně v týpí zase otevřít
a vydat svá semínka.
Ze suchých semínek si děti na karton vylepily
zralou slunečnici a její uschlé okvětní listy domalovaly vychladlými uhlíky z ohně.
V sadu u potoka jsme znovu pracovali na
domečku a dramatizovali pohádky, na zahradě
jsme připravovali záhon na zimu. Nad rozsápaným ptákem, kterého jsme našli cestou od
potoka, jsme se zamýšleli nad smrtí a nad tím,
jaké je její místo v koloběhu života.
V půli měsíce jsme uctili památku svatého
Martina oslavou jeho svátku. Znovu jsme si povídali o ubývajícím světle a děti si připravily svatomartinské lucerničky. V sadě u potoka jsme si
vyrobili svatomartinské koně a zahráli si příběh
o tom, jak svatý Martin potkal žebráka a rozdělil
se s ním o svůj plášť. Hodně jsme přitom mluvili
o dělení se a sdílení.
Povídali jsme si o tom, jak se příroda ukládá ke
spánku, která zvířata zimu prospí a která ne. Děti
si vyrobily vlastního ježka a symbolicky ho uložily

ke spánku. Výborně se nám k tomu hodila přednáška Zuzky Pokorné o tom, jak pečovat o ježky
v zimě, kterou děti navštívily v naší ZO ČSOP
CHRPA.
Venku děti hledaly kartičky pexesa do páru
a učili se na nich poznávat zvířata, která se běžně
vyskytují v naší přírodě i našich hospodářstvích.
Před koncem měsíce jsme místo v sadu
u potoka a cestu k němu uklidili od všemožných odpadků, které tam zůstaly po pravidelně
i náhodně procházejících a na nějakou dobu jsme
se s ním rozloučili.
O posledním listopadovém víkendu část
našeho průvodcovského týmu navštívila zážitkový seminář intuitivní pedagogiky Petra Živého.
Přineslo nám to obrovskou inspiraci i motivaci
do další práce s dětmi. Dopoledne jsme začali
trávit v lese v nedalekém Karlíku, kam dojíždíme
autobusem. Pro děti je cesta na autobus i v něm
velkým dobrodružstvím, při kterém se zároveň učí
dodržovat pravidla silničního provozu i cestování
veřejnou dopravou. Les sám o sobě je pro veškerý
náš program obrovským přínosem, nabízí pestré
možnosti pro každé z dětí. Děti lezou po skalách,
běhají v členitém terénu nahoru a dolů, přelézají přírodní překážky, podlézají padlé stromy.
Nesmírně si tím zlepšují hrubou motoriku. Poznávají nový ekosystém a rostlinné i živočišné druhy,
které ho obývají.
Přišly první mrazy a i v nich nás to venku
bavilo. U svačin, obědů a odpočinku rozděláváme
oheň a náš program je ve svém obsahu přirozeně
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více pohybový. Zařadili jsme hry s lanem a nejrůznější druhy honiček – starou a velmi oblíbenou hru na Krvavé koleno i jiné, které si děti sami
vymýšlejí, třeba na Pavouky a kořist, při které se
nejen zahřály, ale také naučily nejrůznější druhy
hmyzu. Připravili jsme si materiál na výrobu luků.
Třetí měsíc venku je na dětech znát. Stále častěji přebírají iniciativu v tom, čím se venku chtějí
zabývat a my dospělí se ocitáme v pasivnějších
rolích. A tak to má být.
Všechny zájemce o činnost našeho klubu a o
program, který pro děti i pro rodiče připravujeme,
bychom rádi pozvali na Večer otevřeného týpí ve
středu 29. ledna 2014 v 18:30 hodin.
Těšíme se na vás!
Barbora Scheinherrová,
Radka Charapovová a Petr Chrpa
www.dkchrpa.webnode.cz

Prádelna Zelený ostrov

Svačina na karlické vyhlídce

Děti napjatě poslouchaly přednášku pana Řeháka
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Od nového roku se v nové prádelně Zelený ostrov
v centru Dobřichovic postaráme o vaše prádlo!
Vypereme, vyžehlíme a vymandlujeme.
Prádelna Zelený ostrov bude sídlit ve stejné
budově, jako Fürstův sál a to v ulici 5. května 3,
v centru města, kde v současné době v prostorách bývalého statku vyrůstá nový obytný areál.
Prádelna bude fungovat jako sociální podnik
a práci zde naleznou lidé se zdravotním znevýhodněním, především pracovníci s poruchami
sluchu a neslyšící. Práce v prádelně je pro neslyšící zaměstnance vhodná a hlavně možná a my
jim společně dáme možnost uplatnění a zařazení.
Zároveň malá prádelna doplní nabídku služeb
v našem regionu.
Veřejnosti i firmám zde budeme nabízet
praní a žehlení prádla, mandlování prádla a po
domluvě i svoz a odvoz prádla. Prádelna je vybavena nejmodernější a velmi šetrnou technologií.
V nabídce bude např. praní v páře, vhodné pro
alergiky, neboť pára dokáže odstranit mnohem
více domácích alergenů. Jemné prádlo budeme
prát při nízkých teplotách v pračce s voštinovým
bubnem. Vypereme vám peřiny, polštáře i deky.
Speciální outdoorový program si skvěle poradí
s bundami či ostatním sportovním oblečením.
Můžete nám přinést již vyprané prádlo a my
vám ho vymandlujeme, košile vyžehlíme.
Firmám, které využijí naše služby, nabídneme
do budoucna možnost náhradního plnění.
Sociální podnik Zelený ostrov s.r.o., provozující prádelnu a žehlírnu, bude po dokončení
stavby obytného areálu zajišťovat i další služby,
hlavně pro obyvatele seniorských bytů. Bude se
jednat o služby typu – úklid, zajištění nákupů,
doprovod k lékaři a na úřady apod.
Krédem prádelny Zelený ostrov bude kvalitně
odvedená práce a vstřícný přístup k zákazníkům.
Čisté a vyžehlené prádlo od nás šetří váš čas!
Ilona Bedrnová
Projekt Prádelna Zelený ostrov vznikl díky podpoře
MPSV a Evropských sociálních fondů v ČR.
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Skvělá prevence rizikového
chování ve všenorské škole
Poutavá, vtipná, dojemná, šokující, inspirující
a burcující k zamyšlení–taková byla přednáška
pana Tomáše Řeháka, kazatele protestantské
církve a ředitele vzdělávací organizace ABATOP,
„O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“. Tomáš
Řehák pracoval mnoho let s lidmi s nevyléčitelnými nemocemi a od roku 1995 přednáší v České
republice i zahraničí o nemoci AIDS. Za tu dobu
ho vyslechlo více než 300 tisíc studentů a rovněž
vyškolil přes 50 lektorů. Přednáška proběhla na
Základní škole Josefa Kubálka ve Všenorech dne
11. prosince 2013.
Osmáci a deváťáci se sešli, aby prožili tři
hodiny plné vyprávění skutečných příběhů, pro-

mítání obrázků a krátkých filmů o dětech a mladých lidech, kteří se nakazili virem HIV mezi dvanáctým a dvacátým rokem věku. A to nejen ve
vzdálené Africe, ale i v Čechách, v našem nejbližším okolí.
Žáci po pár minutách poznali, že nepůjde
o běžnou přednášku, ani o církevní přesvědčování a na jejich tvářích se střídal úsměv, někdy až
hlasitý smích s dojetím a ohromením. Pan Řehák
dokázal upoutat pozornost svým otevřeným
a upřímným přístupem k citlivým tématům, která
mládež tolik zajímá.
Ale nemluvilo se jen o hrozbě AIDS, která
číhá na mladé lidi po celém světě. V dnešní době,
kdy je možné ve filmech, časopisech a na internetu vidět v podstatě cokoliv od sexu po násilí,
je téma věrnosti, odpovědného přístupu k vlastnímu životu, lásce jako příležitosti chtít to nej-

lepší pro druhého, balvanem vhozeným do stojatých vod.
Celé vyprávění směřovalo k zamyšlení se nad
tím, co je vlastně „normální“–užít si co nejvíc
v dnešním nejednoduchém světě nebo vážit si
takových hodnot jako je panenství, cudnost, věrnost a láska. Všechno je jen volba každého z nás.
Najednou bylo vidět, že ti „puberťáci“, kteří
někdy tak rádi používají drsná a vulgární slova
a chovají se neurvale a tolik rozčilují dospělé,
touží po krásném a čistém vztahu bez nevěr, zklamání, nemocí a nechtěných těhotenství.
Pan Tomáš Řehák nikoho nenutí, nic nezakazuje, ale otvírá v lidech touhu po čistém a probouzí rozhodnutí žít lépe.
Pro žáky základní školy ve Všenorech to byl
jedinečný příklad správné preventivní výchovy.
Kateřina Filla Věnečková

šestém místě se sedmnácti body o jeden bod
za pátými Tuchlovicemi a o dva body za čtvrtými Roztoky. Doma budou hrát až 15. února
s Rakovníkem.

Mělníku (3:0, 3:0) a Rakovníku (3:1, 3:1), takže
v tabulce jsou s jediným vítězstvím na čtvrtém
místě. Další utkání je čeká 19. ledna, kdy budou
hrát dvakrát s Rakovníkem; věřme, že aspoň
jednou zvítězí!
HgS
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Sport
Volejbal před vánoční
přestávkou
Muži A, první liga
Naši po sérii osmi výher v řadě poněkud polevili a z posledních šesti zápasů vyhráli jen dvakrát – doma porazili 3:1 Choceň, ale stejným
poměrem prohráli s Brnem B; venku pak zvítězili v České Lípě 3:1, ale na Kladně prohráli 3:2,
v Praze s ČZU B 3:0 a s ČZU C 3:1. V tabulce jsou
na třetím místě s 33 body o dva body za prvním
ČZU Praha C a o jeden bod za druhým ČZU
Praha B; za nimi následuje čtvrtá Choceň (32
bodů), pátá MFF Praha (32 bodů), šesté České
Budějovice (30 bodů), sedmé Brno B (29 bodů)
a osmé Kladno (27 bodů). Je vidět, že letošní
prvoligová soutěž je velmi vyrovnaná – bodové
rozdíly mezi prvními osmi družstvy jsou minimální. Do konce základní části naši sehrají ještě
čtyři zápasy; doma budou hrát 10. a 11. ledna
s Nymburkem a Hradcem Králové a pak 17. a 18.
ledna v Plzni a v Českých Budějovicích. V těchto
utkáních se rozhodne o konečném umístění
v základní části a o dalších soupeřích v play-off.

Ženy B, krajský přebor první třídy
Děvčatům se daří, z posledních osmi utkání
prohrála pouze jednou! V Tuchlovicích zvítězila 3:2 a 3:1, ve Zdicích 3:0, 3:0, s Rakovníkem doma 3:0, 3:2 a v Komárově zvítězila
3:2 a prohrála 3:0. V tabulce jsou na druhém
místě (třináct výher, pět porážek, 37 bodů) za
vedoucí Příbramí (šestnáct výher, dvě porážky,
46 bodů). Doma budou hrát až 18. ledna, a to
právě s Příbramí.
Juniorky, krajský přebor
Naše juniorky, které jsou nejmladšími účastnicemi soutěže, se v krajském přeboru teprve
„aklimatizují“. V posledních utkáních podlehly

Úspěch na mistrovství světa
Dne 27. listopadu se v německé Riese konalo
MS v Show dance. Je to taneční styl s prvky
baletu, akrobacie a různých tanečních stylů.
Společně s vhodně volenými kostýmy, kulisami
a rekvizitami vytváří příběh – show. Taneční
skupina R.A.K. Beroun zde získala v dětské kategorii 2. místo, junioři byli na 5. místě a dospělí
na 13. místě. Jsou to naše první úspěchy a první
medaile z mistrovství světa. Gratulujeme!
MV

Ženy A, první liga
Ke dvěma listopadovým výhrám v poměru 3:1
a 3:0 nad Pedagogickou fakultou Č. Budějovice přidaly naše ženy další, když na domácí
půdě porazily Rokycany 3:1; ve druhém utkání
sice prohrály 2:3, ale jeden bod za tuto těsnou
prohru je velmi cenný. V posledních utkáních
před Vánocemi prohrály dvakrát 3:0 na půdě
suverénně vedoucích Střešovic. V tabulce jsou
na pátém místě se ziskem dvanácti bodů před
Pedagogickou fakultou Č. Budějovice s devíti
body. Na domácí půdě budou hrát 10. a 11.
ledna s Nuslemi.
Muži B, krajský přebor první třídy
V posledních třech dvojutkáních hráli pouze
jednou doma, kde podlehli družstvu Kralup 0:3
a 2:3. V Roztokách a v Benešově vždy jednou
zvítězili a jednou prohráli – v Roztokách 3:1
a 1:3, v Benešově 3:2 a 1:3. V tabulce jsou na

Mezi dětmi skupiny show dance najdete Niki Vaňkovou a v juniorkách Kačku a Terku Melounovy
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Kultura u nás i v okolí
Dobřichovická divadelní
společnost vás zve
na další představení v pražských divadlech. Je to
v sobotu 11. ledna 2014 od 19 hod. a v neděli 12.
ledna 2014 od 14 hod., kdy dobřichovičtí hrají
v pražském divadle Semafor (Dejvická 27, Praha
6) úspěšnou komedii „Bordel na ministerstvu“
v režii Petra Říhy. Další představení „Bordelu“ bude
v Semaforu ještě dne 23. února 2014.
Dobřichovický soubor pokračuje v pátek
24. ledna 2014 od 19:30 v divadle Na prádle
(Besední 3, Praha 1), kde můžete shlédnout představení Raye Cooneyho „Sladké tajemství“ ne jen
s dobřichovickými ochotníky, ale i s Jolanou Voldánovou v jedné z hlavních rolí. Tento kus režíruje
ochotnicky senátor Jiří Oberfalzer.
Vstupenky na všechna představení je možné
zakoupit na: https://www.webticket.cz/program/
dds. Veškeré další informace naleznete na našich
stránkách www.divadlodds.cz.
Dobřichovická divadelní společnost se těší na
vaši návštěvu!
Kulturní a společenské akce v Dobřichovicích
v lednu
18. ledna, sobota – sokolovna, malý sál 16–18:00
hodin. Maškarní ples, pořádá Klub přátel základní
školy Dobřichovice.
19. ledna, neděle – sál MUDr. Fürsta od 15:00
hodin.
Dětské divadélko uvádí pohádku O Pejskovi
a kočičce vhodné pro děti od 3 let, 45 minut.
25. ledna, sobota – sál MUDr. Fűrsta od 16:00
hodin. Beseda s primabalerinou Národního divadla paní Hanou Vláčilovou (z cyklu pořadů pana
Jaroslava Šarouna).
Na únor připravujeme koncert mladé kytaristky
a zpěvačky Milli Janatkové, křest knížky Housle
tečka Hrubý s podnázvem Rozhovor Milana
Tesaře s Janem Hrubým a křest jeho nového
CD Společné světy. Těšit se můžete na výbornou
muziku a povídání.
AH

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz.
V neděli dne 26. ledna 2014 od 17 hodin se v sále
řevnického zámečku koná setkání s paní Hanou
Hnátovou, sestrou spisovatele Arnošta Lustiga
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Zrekonstruovaná
posilovna a sauna
v hale Bios vás zvou!
Přijďte si splnit novoroční
předsevzetí o vylepšení
svého zdraví i své postavy.
Využijte slev a možnost
darovat poukaz
vašim blízkým a přátelům.
Na vaši návštěvu se těší
v recepci haly T. Tomášek
a K. Hendrich.
Telefon : 730 100 520
nebo 2527 710 354
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Hledáme šikovného člověka
na údržbu zahrady
i pro další práce kolem domu v Dobřichovicích.
Kontakt: teresie@seznam.cz

Prodám byt 1+1

s lodžií v Dobřichovicích (na náměstíčku u lékárny).
Výměra 41,25 m2 + sklepní kóje, 2. patro, orientace na jih.
Informace na tel. 775 133 307

Rozšíření ordinační doby
MUDr. Hejmové v Řevnicích
Od 1. ledna 2014 začne v ordinaci praktické lékařky
MUDr. Vladimíry Hejmové, na adrese ul. 28. října 1160
v Řevnicích pracovat MUDr. Jiří Chochola. Můžeme tedy
rozšířit ordinační hodiny a registrujeme nové pacienty.
Na vyšetření se nadále předem telefonicky objednávejte
na tel. 602 612 533 nebo 739 451 845.
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, −1666, −1777
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

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900
s názvem „Jsem sestra Arnošta Lustiga. Koncepci připravil Daniel Dobiáš, který také zhudebnil některé terezínské texty.
vs
Kulturní akce občanského sdružení Náruč
v Modrém domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice. www.os.naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterý –
sobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin.
neposlali nic
Kino Řevnice prosinec 2013
(více na www.kinorevnice.cz)

MNÍŠEK POD BRDY
Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy,
telefon 318-592280 Bližší informace k akcím na
www.mnisek.cz
Výstavy na Skalce
Výstavní sezóna na Skalce skončila. Další bude
otevřena na jaře příštího roku.
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PRAHA–RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. Osvoboditelů
15, Radotín. Tel. 257 911 746. Internet: www.ukoruny.net nebo www.praha16.eu. Nabízíme hlídání dětí.
http://programy.sms.cz/kina/praha/radotin

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 16. prosince 2013
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2014
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
M. Pánek, P. Kaplan, J. Abel,
J. Růžek, P. Hampl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tisk Repro servis s.r.o.

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

