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Slovo starosty
Odpadové hospodářství
města
Počátek roku je obvykle dobou, kdy městský úřad
informuje občany o pravidlech placení místních
poplatků. Využiji této příležitosti, abych shrnul
novinky a připomenul další užitečné informace
o těchto poplatcích a celkově o odpadovém hospodaření našeho města.
Zastupitelstvo schválilo v roce 2021 novelu
vyhlášky o místních poplatcích, v rámci níž došlo
k navýšení poplatku za svoz odpadu na 800,- Kč
za občana, resp. za nemovitost (chatu či dům,
v němž není nikdo hlášen). Další změnou, tentokrát však pozitivní, je nově zavedené osvobození od poplatku za odpad pro rodiny s více
dětmi. Osvobození se vztahuje na třetí a další
dítě v rodině. Připomínám, že jak poplatek za
odpady, tak poplatky ze psů, je třeba zaplatit do
30. 6. 2022. U poplatku ze psů platí následující
pravidla: Sazby tohoto poplatku byly sjednoceny
pro domy i byty. Výše poplatku byla stanovena
na 150,- Kč za jednoho psa, 250,- Kč za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele. Za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let činí poplatek
100,- Kč, za druhého a dalšího psa pak 200,- Kč.
Veškeré informace o místních poplatcích naleznete na webových stránkách města www.dobrichovice.cz v sekci „Praktické informace“.

V Dobřichovicích je již po mnoho let odpad
tříděn. Zvláštní kontejnery jsou vyhrazeny kromě
plastů, papíru a skla i na kov a elektroodpad. Na
dvoře městského úřadu je speciální kontejner na
použitý textil, který provozuje Diakonie Broumov,
kromě toho je zde i nádoba určená na použitý
potravinářský olej. Stejná se nachází též na
sběrném dvoře. Připomínám, že na sběrný dvůr
mohou občané Dobřichovic odvézt za mírný
poplatek např. i objemný odpad, jako jsou staré
lednice, matrace apod. a odpad ze zahrad (větve,
tráva). Pro menší objem bioodpadu pak lze využít
vlastních popelnic, které si může každý pořídit
a využít pravidelného čtrnáctidenního svozu
bioodpadu, který probíhá od jara (konkrétně od
14. 3. 2022) do konce podzimu. Samostatně proběhne v Dobřichovicích svoz velkoobjemového
odpadu – pro první polovinu letošního roku jsou
již stanoveny termíny 2. 4. a 25. 6., svoz nebezpečného odpadu pak bude zajištěn v sobotu 21. 5.
Kontejnery na velkoobjemový, resp. nebezpečný
odpad bude přistaven jako obvykle na následujících stanovištích: 9:00 – 10:00: u nádraží v ulici
Tyršově, 10:00 – 11:00: před městským úřadem
v ulici Vítově, 11:00 – 12:00: před budovou MŠ
v ulici Březové – Francouzská, 12:00 – 13:00:
u recyklačního dvora na ulici 5. května.
Tříděním odpadů nejen přispíváme k lepšímu
životnímu prostředí, ale toto třídění má nezanedbatelný význam pro rozpočet města. Od společ-

ností, zajišťujících zpětný odběr odpadů, kterými
jsou Ekokom, Asekol, Elektrowin a Kovo SDS,
totiž město ročně obdrží částku blížící se milionu
korun. V Dobřichovicích máme na tříděný odpad
celkem 13 stanovišť, která jsou umístěna v následujících ulicích a lokalitách: Nová cesta, Gen.
Pellé, Pod Nádražím, Všenorská, V Zahradách,
Za Parkem, Hálkova, Raisova (u školy), Viničná,
Americká, u sběrného dvora, na dvoře městského
úřadu a u mateřské školy.
V říjnovém čísle Informačního listu jsem psal
o založení svazku obcí s názvem Poberounské
odpady, jehož cílem je zajistit od druhé poloviny
roku vlastní svoz odpadu. Svazek obcí poté založil
společnost Pobero, s.r.o., která by měla svoz
odpadu od druhé poloviny letošního roku provádět. Následně proběhlo výběrové řízení na ředitele nově založené společnosti, jímž se stal pan
Jan Marek, který má v oboru odpadového hospodářství dlouholeté zkušenosti. V současné době
probíhá nábor posádek svozových vozidel a připravuje se nákup těchto vozidel. Pro zúčastněné
obce by změna firmy zajišťující svoz odpadu měla
zajistit zlepšení kvality služeb a umožnit výrazně
větší kontrolu nad hospodárností a nad náklady
na likvidaci odpadu. Pro občany by však nemělo
jít o změnu v systému svozu odpadu, na který
jsou v té které obci zvyklí, ideálně by neměli ani
zaznamenat, že došlo ke změně svozové firmy.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Generál Jan Syrový opět
čestným občanem
Dobřichovic.
Zastupitelstvo města Dobřichovic dne 14. 12.
2021 jednomyslně zrušilo rozhodnutí rady
Městského národního výboru v Dobřichovicích
ze dne 13. 7. 1948 o zbavení čestného občanství a toto mu svým usnesením vrátilo. Generál
Jan Syrový je tedy opět čestným občanem
Dobřichovic!
Starosta P. Hampl uvedl, že žádost o navrácení čestného občanství vychází ze snahy rodiny
generála Syrového o jeho politickou i osobní
rehabilitaci. Navrácení čestného občanství pak
chápe jako částečnou nápravu křivdy, která
byla komunisty na generálu Syrovém spáchána.
A požádal mne, zda se k tomuto bodu nechci
v rámci jednání zastupitelstva vyjádřit. Což jsem
učinil, ale nejsem si úplně jistý, zdali jsem přesně
vyjádřil to, co jsem chtěl říci. Proto píši tento příspěvek a omlouvám se přitom za nutná zobecnění, která si žádá jeho formát.
Studiem dějů nedávno minulých jsem dospěl
k závěru, že Československá republika ve všech
svých podobách byl umělý geopolitický konstrukt, v nějž část obyvatel vkládala své naděje,

Generál Jan Syrový s dobřichovickými legionáři na schodech sokolovny
zatímco jiné části byly cizí, až nepřátelské. Zdálo
se, že emancipační snahy Čechů o vlastní (kdysi
historický) stát mimo Rakousko dosáhly v roce
1918 svého cíle. Jenže představa státu, který
Edvard Beneš prezentoval Dohodě v Paříži, byla
velmi odlišná od uspořádání, které nastalo po
vyhlášení Československé republiky a trvalo

celou její krátkou a přerušovanou existenci. Nový
stát zdědil všechny problémy starého Rakouska –
Uherska, aniž by si zachoval jeho velmocenskou
dimenzi, včetně schopnosti aktivně řešit mezinárodní krize, které se objevily a mohutněly jako
důsledek nevyrovnaného uspořádání po skončení 1. světové války.

Obrázek na titulní straně: Viničná alej v zimě. Foto Annelie Kubátová (kategorie 1 (0-12let)). Fotografie ze soutěže Dobřichovice vaším objektivem.
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Zatímco v domácí politice válcovala tzv. „Velká
pětka“ ostatní politické strany, zahraniční politika
Československa byla doménou E. Beneše, který
nepřipustil, aby do ní někdo jiný zasahoval. Stal
se spoluautorem koncepce obkličování Německa
a izolování bolševického Ruska tak, jak to potřebovala a požadovala vítězná, leč válkou vysílená
Francie. Jenže už od poloviny 20. let bylo zřejmé,
že tato koncepce dostává trhliny, resp. se hroutí.
Permanentní napětí ve vztazích se sousedy či přehlížení sbližování Německa a Sovětského svazu
stěží mohlo svědčit o Benešově státnické rozvaze
a odpovědnosti; nota bene když všechny varovné
signály o změně politiky Francie bagatelizoval,
přehlížel a zatajoval. K čemu směřuji? Inu, k prohlášení, že na událostech, které krok za krokem
směřovaly až k Mnichovské dohodě v září roku
1938 a všemu, co po ní následovalo, měli čeští
politici v čele s E. Benešem lví podíl.
Každý, kdo si přečte o generálu Syrovém
třeba jen ve Wikipedii, pochopí, že výrazně
přispěl k budování armády demokratického státu
a zcela podporoval jeho politiku a orientaci. Byl
vojákem – profesionálem, který respektoval
ústavu a nevměšoval se do odpovědnosti politické reprezentace. O to tragičtější muselo být
jeho zjištění, že vše, co bylo politicky deklarováno
jako nezpochybnitelný a mezinárodně zaručený
základ státu, nelze vymáhat a tedy ani dodržet.
A generál Syrový tehdy asi netušil, že to nejhorší
teprve přijde.
Dobřichovičtí jmenovali generála Syrového, majitele místní nemovitosti ve Strmé
ulici, čestným občanem 10. dubna 1938 jako
nezpochybnitelnou autoritu, do níž – ostatně
jako celý národ – vkládali naděje, že je ochrání
před německou agresí. Připomeňme si, že se tak
stalo před květnovou mobilizací, před obsaze-

Generál Jan Syrový přebírá v roce 1938 od starosty Dobřichovic Františka Fürsta čestné občanství obce
Dobřichovice
ním Sudet československou armádou, před
misí lorda Runcimana, před druhou mobilizací
a před Mnichovskou konferencí. A hodně zhurta
si připomeňme, že spoluviník této katastrofy,
druhdy ministr a pak prezident republiky, JUDr.
Edvard Beneš, následně na úřad prezidenta
republiky rezignoval a odebral se na studijní
pobyt do USA.
Na veřejně uznávanou osobnost generála
Syrového připadla odpovědnost za dodržení
a provedení Mnichovské dohody. Přestože selhali
politici, kalich hořkosti za ně museli vypít až do
dna vojáci (J. Syrový, A. Eliáš) nebo z ústavy pově-

řený úředník (E. Hácha). Zdůrazňuji, že ani jeden
z nich po vládní funkci netoužil a bral ji jako trpký
úděl a svoji povinnost vůči národu.
Na zastupitelstvu jsem hlasoval pro navrácení
čestného občanství čestnému člověku, kterého E.
Beneš obětoval komunistům. Jako moji rodinu,
jako tisíce a tisíce dalších občanů, kteří si nezadali ani s jednou totalitou. Křivdu spáchanou na
generálu Janu Syrovém odčinit nemůžeme, ale
měli bychom si jeho příběh dobře pamatovat
proto, abychom se znovu nepodvolili politické
manipulaci!
Jiří Růžek

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Na jednání rady byl pozván správce dobřichovických lesů Ing. Lojda k podání zprávy
o lesním hospodářství. Konstatoval, že loni byla
provedena kůrovcová těžba v oblasti Brunšov,
počátkem nadcházejícího roku bude odstraněn
kůrovcový porost nad vodojemem. Ačkoliv se
zdá, že kůrovcová kalamita už pomalu odeznívá,
vzhledem k tomu, že lesy ve Středočeském
kraji byly v ČR zasaženy mezi posledními, také
zde kalamita trvá nejdéle – mj. byla v důsledku
toho v roce 2021 napadena kůrovcem mlazina
na Brunšově, která bude muset být v roce 2022
odtěžena (částečně se do toho pustili již samovýrobci). Co se týče výsadby, budou v nejbližší
době preferovány buky, jedle, duby (ty zejména
na jaře 2022).
Rozpočet hospodaření lesa skončí pro rok
2021 v mírném zisku.
Na závěr požádal Ing. Lojda o možnost stahování dřeva z méně přístupných částí dobřichovických lesů koňmi, což členové rady uvítali.
V souvislosti se zavedením nových standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky

výpočtu podílu obcí na dopravní obslužnosti
zaslala Integrovaná doprava Středočeského kraje
(IDSK) novou metodiku výpočtu podílu obcí na
dopravní obslužnosti. Ta zohledňuje více kritérií,
než tomu bylo doposud, a lze říci, že model je
spravedlivější, než dosavadní jednoduchá kalkulace vycházející z ujetých kilometrů. Zároveň však
došlo pro město Dobřichovice k nezanedbatelnému navýšení plateb.
Rada se zabývala cenovou kalkulací a návrhem
Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti, kterou IDSK předložila. Starosta
navrhl smlouvu prozatím schválit, ale následně
v koordinaci s okolními obcemi nechat zpracovat průzkum vytíženosti jednotlivých autobusových linek, které procházejí Dobřichovicemi a na
základě tohoto průzkumu pak jednat o případné
redukci nebo naopak navýšení některých spojů.
Členové rady jsou však k výsledku těchto jednání
spíše skeptičtí.
Rada projednala návrh výzvy k podání cenové
nabídky pro veřejnou zakázku „Studie využití
pozemků města v centru Dobřichovice AREÁL 1
a AREÁL 2“ včetně návrhu Smlouvy o poskytnutí
služeb a provedení díla mezi městem Dobřichovice a vítězem 3. kola soutěže kanceláří Pavel Hni-

lička Architects + Planners, s.r.o. Rada znění výzvy
schválila.
Usnesením č. 04-56-21 vyzvala rada žadatele
o stavbu nafukovací haly v letech o doplnění
dokumentace, a ta jim byla na aktuální zasedání rady předložena. Rada pověřuje starostu
vydáním souhlasu města Dobřichovice jako
vlastníka ochranného pásma vodního zdroje se
stavbou nafukovací haly v Letech.
Ředitelka MŠ Dobřichovice Mgr. M. Víšková,
ředitel ZŠ Dobřichovice Mgr. B. Stejskal a ředitelka
ZUŠ Dobřichovice Mgr. B. Stejskalová předkládají
návrhy na odměny za druhou polovinu roku
2021. Rada s výší odměn souhlasí.
Usnesením 03-56-21 rada vyzvala společnost CETIN o doložení dopravních omezení pří
pokládce vedení elektronických komunikací v ul.
Tyršova až do ústí ul. Krajníkova. V předložených
podkladech společnosti CETIN však chybí časová
data omezení provozu v ul. Tyršova, příp. délka
úseků, kde by měly výkopové práce postupně
probíhat. Již původně starosta vyjádřil požadavek provést v ulici Krajníkova pokládku mimo
komunikaci. Na CETIN nepřistoupil a CETIN a dále
předkládá návrh Smlouvy o smlouvě budoucí.
Rada vyzývá žadatele o doplnění časových údajů
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o omezení provozu v Tyršově ulici, příp. uvedení
délek úseků, kde by měly výkopové práce
postupně probíhat, a pověřuje tajemníka realizací tohoto usnesení.
Usnesením 04-52-21 ze 17. 8. 2021 rada souhlasila se stavbou nového kabelové vedení kNN,
kVN+ HDPE v celkové délce 430 m. Rada však
nesouhlasí s nabídkou ČEZ Distribuce na vyplacení jednorázové náhrady za služebnost ve výši
1.200,- Kč a 10.900,- Kč; tato částka vycházela
z dokumentu „Ocenění práv odpovídajících
zřízení věcného břemene“, ale neodpovídala
ceně stanovené městem Dobřichovice za věcná
břemena, která se týkají uložení a údržby inženýrských sítí. Společnost ELEKTROMONTÁŽE s.
r. o. si nechala vypracovat znalecký posudek od
Pražské znalecké kanceláře s. r. o.; ta stanovila jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
na části pozemků parc. č. 639, parc. č. 1295/86,
parc. č. 1295/85 a parc. č. 1295/1 na 33.050,- Kč.
Členové rady se shodli na tom, že je třeba zjistit
v okolních obcích, jaké byly doposud výsledky
jednání se společností ČEZ ohledně výše náhrady
za služebnost.
Starosta informoval radní o vyhořelém
objektu ve vlastnictví města (objekt bývalé
závlahy místně nazývaný rotunda) u cyklostezky do Laviček. Rada města s lítostí vyhodnotila obnovu objektu (např. za účelem zřízení
stánku s občerstvením) jako neekonomickou
a pověřila starostu zajištěním jeho postupného
odstranění.
Místostarosta Ing. M. Pánek informoval o přípravách na zvětšení parkoviště u objektu MŠ
Dobřichovice.
Rada města pověřila starostu bezodkladně
začít s přípravami na projekt „Intenzifikace ČOV“.
Přístavba školní jídelny – starosta informoval,
že stavební práce probíhají, kuchyně a jídelna
jsou již v plném provozu.
Rekonstrukce dvou schodišť na Brunšově
mezi ulicemi Na Plzeňce – Pod Pensionátem
a Pod penzionátem – Tyršova. Byl dodán výkaz
výměr a hledá se nyní dodavatel prací.
Opravy schodů v budově zdravotního střediska jsou hotovy.
Podle zápisu z jednání vk

Cvičení dle Feldenkraisovy
metody prezenčně i online
Již nyní jsme pro vás vypsali termíny skupinového
cvičení Feldenkraisovy metody na celé první
pololetí. Dětské hodinky, dospělé dvouhodinky
i celodenní workshopy na vás již čekají. Dospělácká cvičení navíc nabízíme nejen prezenčně, ale
i online.
Zatím jste si Feldenkraisovu metodu nevyzkoušeli?
Cvičení probíhá většinou v leže na zemi.
Vyzkoušíte si, jak pohyb provádíte, jak si ho
můžete uvědomit a jak své pohybové stereotypy
měnit. Na „vlastní kůži“ zažijete, jak obtížné může
být uvědomění si jednotlivých částí těla. Podpoříte jejich funkční spolupráci a pracovat budete
také s uvědoměním si důležitosti dechu. Tím vším
můžete získat větší lehkost ve svých pohybech,
větší radost z nich a naučíte se lépe odbourat
stres a kvalitně relaxovat. Objevíte pro sebe nové,
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zdravější vzorce pohybu. Důležitý je hlavně prožitek, nikoliv výkon.
Dvouhodinka nebo celodenní workshop?
Cvičení dle Feldenkraisovy metody nabízíme v našem centru v kratší podobě jako
„dvouhodinku“ a v delší podobě jako celodenní
workshop. Celodenní workshopy jsou komplexnější a mají vždy své hlavní téma. Dvouhodinky
naopak nejsou zaměřené na konkrétní části těla
a jsou vhodné pro každého, kdo si chce v týdnu
přijít zacvičit a nemá tolik času.
Prezenčně nebo online?
Dvouhodinky i workshopy nabízíme v prezenční i online formě. Vybrat si tak můžete to, co
je pro vás příjemnější,
Mohou se cvičení účastnit i děti?
V nabídce na celé pololetí máme i lekce
v délce jedné hodiny, které jsou určené speciálně
dětem. Lekce Feldenkraisovy® metody umožňují dětem objevit ještě neobjevené pohybové
schopnosti, radost z pohybu, tvořivost, zvědavost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění.
Tím děti překonají obtíže v psychomotorickém
a kognitivním vývoji, zbaví se nejistoty, uleví si
od celkového přetížení ze školy, mohou kompenzovat dysbalance ze sportu či hry na hudební
nástroj.
Cvičení, na která se můžete přihlásit, naleznete na našich webových stránkách (www.ckp-dobrichovice.cz) v sekci semináře > pro laiky.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, čas lze po domluvě mírně
přizpůsobit)
Případné další kurzy po domluvě.
Výuka probíhá v malých skupinkách. Učební
texty s poslechy a gramatikou jsou doplňovány
aktuálními internetovými materiály v angličtině
s možností pravidelného sledování vybraných
videí. Cena za lekci je cca 150 Kč za 75 min. (dle
počtu studentů).
Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma. V případě potřeby se učíme on-line.
AJ hrou a písničkou pro děti
úterý 13.15 – 14.15 začátečníci – 1. – 2. třída
úterý 14.45 – 15.45 mírně pokročilí – 3. – 4.
třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit, sledování videí a čtení
se děti seznámí se základní slovní zásobou a jednoduchými větami, čímž snadněji a přirozeně
objeví nový jazyk. V případě potřeby výuka
probíhá on-line.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDo
a zpět zajištěno.
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/
nebo kontakt na lektorku (Zora – 776 028 441)
Těšíme se na Vás!
Z.S.

Vytvořte vítěznou Moranu!
Letos se volí
v Dobřichovicích

Angličtina pro děti
a dospělé v Dobřichovickém
domku
Od začátku února pokračuje v Dobřichovickém domku další semestr kurzů angličtiny pro
dospělé i děti. Rádi přivítáme nové zájemce všech
věkových kategorií.
Aktuální rozvrh kurzů pro dospělé
pátek 9 – 10.15 mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice

a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky
nebo nejbližšího okolí?
POKUD ANO přihlaste se, vytvořte krásnou
Moranu, přineste ji na slavnosti a získejte pohár
a věcné ceny.
Sedmý ročník Slavnosti Morany proběhne
26. března 2022 v Dobřichovicích. Své přihlášky
můžete posílat do 28. února na email petra.
stehlikova@dobnet.cz nebo se můžete přihlásit telefonicky na čísle 605 205 755. K obci,
nebo městu uveďte název soutěžního týmu,
jméno pověřeného zástupce, telefonní kontakt
a email. Pro více informací klikněte na web
iDOBNET.cz.
Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí,
která se každý rok koná v různých obcích Dolního
Poberounčí. Po posledních Černošicích tak pomyslnou štafetu převezmou Dobřichovice. Také zde
bude bohatý kulturní program, stánkový prodej,
prezentace regionálních firem a atrakce pro děti.
Proběhne také tradiční přehlídka Moran. A po
vyhlášení té vítězné se všechny zapálí a vhodí do
řeky. Za pěkného počasí vzlétnou i horkovzdušné
balony.
Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená
například ze slámy nebo podobného materiálu
(prosíme, myslete na to, že bude spálena, proto
by měla být vyrobena z ekologicky spalitelných
materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem.
Hodnotí se originální zpracování, umělecký
dojem, zvláštní uznání může získat výtvor, který
bude zvláště charakteristický pro obec nebo místo.
Do soutěže se nepřipustí Morany, které budou:
vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpečných materiálů,
mít obscénní nebo příliš provokující námět,
dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli
(chceme být zábavní a nechceme kohokoli
urážet nebo vyvolat jakýkoli spor).
Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat
režisér a dramatik David Drábek. Autoři tří nejlepších Moran získají krásné keramické Morany
a věcné ceny. Všichni účastníci si odnesou drobné
dárky.
RH

Pro sponzorský dar si přijel čtyřnohý kamarád i se svými cvičitelkami
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za měsíc. Sokol (zatím dostupný jen na kabelu)
bude i nadále stát 590 Kč za měsíc.
Vyššími rychlostmi DOBNET posílil své postavení mezi lokálními poskytovateli internetu
a zůstává mezi jejich špičkou, podle některých
měřítek je i lídrem. „To nás zavazuje a brzy přineseme našim zákazníkům další novinky,“ uzavírá
Nešpor.
RH

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Radost z obdarování

DOBNET raketově zrychluje,
zákazníci zažijí
komfortnější internet
Od 1. února DOBNET zvýší rychlost připojení
k internetu až na 150 Mbps. Skokové zrychlení se
týká zákazníků připojených přes wi-fi i kabelem.
„Reagujeme na stále vyšší nároky uživatelů i aplikací na rychlost připojení,“ říká šéf společnosti
DOBNET Michal Nešpor. „Současné i budoucí
klienty bude jistě zajímat i to, že zrychlení nemá
vliv na současné ceny tarifů.“ Přístup členů
domácnosti s několika notebooky, tablety a telefony k práci, zábavě i ke studiu tak již brzy bude
mnohem komfortnější.
Zvýšení komfortu připojení v bytových
domech, v nichž má DOBNET vlastní kabelové

rozvody, bude ještě výraznější. „U kabelového
připojení nabídneme symetrickou rychlost pro
download i upload, což ocení zejména hráči her
a pracující z domova. Prémiový tarif Sokol na
kabelu zrychlí až na 150/150 Mbps. Ani u kabelových tarifů se přitom cena nezmění,“ vyzdvihuje Nešpor. Obyvatelé bytových domů v ulicích
Anežky České nebo Za Parkem (a nejen oni) se tak
mají na co těšit.
Rychlost stoupá, ceny ne
Jak rychle tedy DOBNET poběží? Wi-fi Želva
si pospíší na 10/2 Mbps, Zajíc vyběhne rychlostí
50/10 Mbps a Puma 80/15 Mbps. Na kabelu se
ze Želvy stane běžec 20/20 Mbps, Zajíc zrychlí na
80/80, Puma vystřelí 100/100 a již zmíněný Sokol
posviští 150/150 Mbps.
Bezdrátový i kabelový tarif Želva, Zajíc a Puma
přitom zůstávají na současných 290, 390 a 490 Kč

I když byly loňské vánoční trhy netradiční,
duch Vánoc se nevytratil. Naši žáci motivováni
získáním finanční částky pro Sjednocenou
organizaci nevidomých a slabozrakých České
republiky, dokázali pod vedením vyučujících
a paní vychovatelek ze školní družiny vykouzlit výrobky s vánoční tématikou, o které byl
nevšední zájem zejména u rodičů prvostupňových dětí.
Zisk z prodeje výrobků ve výši 32.715 Kč byl
dne 12. ledna předán organizaci SONS na výcvik
vodících psů. Mimořádná finanční výše dojala
obdarované a vykouzlila úsměv na tvářích těch,
kteří dobře odvedli svou práci.
Děkujeme všem, kteří přispěli částkou, vyráběli, nakupovali materiál, vymýšleli, prodávali
a kupovali výrobky. Podpořili jste tím nejen
dobrou věc, ale i výchovu dětí k ohleduplnosti ke
svému okolí.
Jana Zajaková

Zajímavosti
Zemřela Maruška Rulcová
(Slepičková)
Dne 6. ledna navždy odešla svérázná dobřichovická občanka Marie Rulcová, kterou mělo město
posledních sedm let v opatrovnictví. Dobřichovičtí rodáci ji znali pod jménem Máňa Slepičková
a obecně se vědělo, že je od narození duševně
nemocná. Maruška vyrůstala ve vile Pellé v Krajníkově ulici, kde žila se svou matkou a bratrem.
V tomto období se často pohybovala kolem vlakového nádraží, kde trávila s oblibou mnoho času
pozorováním vlaků a komunikací s cestujícími.
Do roku 2014 byla Maruška v opatrovnictví svého
staršího bratra Vladimíra, s kterým pak prožila
několik let v komplikovaných podmínkách starší
chaty v Karlickém údolí.
Docházení na dobřichovické nádraží jí v této
životní etapě ale neopustilo, naopak prospělo
její fyzické kondici a pravděpodobně to bylo
období, kdy měla nejvíc pohybu za celý život.
Po smrti bratra Vladimíra Rulce († 8. 4. 2014) převzalo její opatrovnictví město a přestěhovalo ji
do obecního domku v Březové ulici, kde žila až
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Dne 13. ledna proběhla vzpomínka na odchod dvou obyvatel Dobřichovic
do své smrti. Pravidelně se o ní starala Pečovatelská služba Řevnice a zaměstnankyně města
Andrea Kudrnová. V tomto období již Maruška
nedocházela na nádraží, ale oblíbila si autobusové zastávky kolem Pražské ulice, např. proti
škole, ale také ráda zavítala na jídlo do Jídelny
v budově COOPu nebo do Plynboudy na kávu.

Ráda mluvila s lidmi a její dětinskou povahu lidé
brali se samozřejmostí a občas jí obdarovávali
sladkostmi, které měla tolik ráda.
Ještě před dvěma lety dojížděla jedenkrát
měsíčně ke svému psychiatrovi MUDr. Singrovi
na Vinohrady. Pan doktor pečoval o její duševní
zdraví již od jejího mládí a od Covidu dokonce
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Marie Rulcová

dojížděl za ní až domů. I přes její korpulentnější
postavu se dlouho těšila dobrému fyzickému
zdraví. Zemřela náhle a v tichosti na selhání
srdce, bylo jí 60 let. Zádušní mše proběhla 13.
ledna, kterou vedl otec Hanačík i za již zesnulého Filipa Kimlu.
Čest jejich památce.
vk

průběhu pololetí. Pokud máte zájem o jakýkoliv kurz, neváhejte nás kontaktovat: 778 427
108, matejkova@svcdodo.cz, alexy@svcdodo.
cz. Také pro Vás již připravujeme letní příměstské tábory, které zveřejníme v únoru na webu
SVČ. Moc se na vás všechny těšíme ve druhém
pololetí.
www.dobrichovickydomek.cz

SVČ Dobřichovický domek
vás zve na kurzy ve druhém
pololetí školního roku

Tajemství pánevního dna:
plodnost

Středisko volného času Dobřichovický domek
pokračuje s bohatou nabídkou kurzů ve
druhém pololetí školního roku 2021/2022.
U některých kurzů jsme zahájili nové pololetí
již v lednu a u ostatních začínáme v únoru.
Všechny vypsané kurzy najdete na našich
webových stránkách www.dobrichovickydomek.cz. Na kurzy je možné se přihlásit i v

Milé ženy, srdečně Vás zvu na legendární kurz pro
péči o sebe a nejdůležitější témata vašeho života:
Plodnost, příprava na těhotenství, doléčení
následků porodu, vitalita a potěšení ze života.
Součástí kurzu je cvičení, umění uvolnit se
a snížit stres, uvědomění souvislostí i praktické
tipy pro každodenní život.
Mým speciálním hostem bude tentokrát PhDr.
Tatjana Marešová, zkušená terapeutka tradiční
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čínské medicíny, specialistka na gynekologické
zdraví, plodnost a přípravu párů na početí.
Kurz je vhodný pro ženy každého věku,
které potřebují zpevnit pánevní dno, uvolnit
se, zmírnit menstruační potíže, zharmonizovat hormonální systém či mít víc životní

energie. Živý kurz Tajemství pánevního dna
s Ivetou Kučerovou, zkušenou lektorkou metody
3x3 pro péči o pánevní dno v souvislostech
celého těla, emocí a ženské moudrosti se uskuteční v sobotu 26. března 2022 v tanečním
sále Dobřichovického Domku.

Víc podrobností najdete tady: online.zivaradost.cz/tajemstvi, www.zivaradost.cz
Těším se na Vás na kurzu či při osobních konzultacích.
Mgr. Iveta Kučerová, certifikovaná lektorka
metody 3x3 Školy pánevního dna

Sport

Medailové žně na halovém Mistrovství středočeského kraje. Zleva: Simona Forejtová, Emily
Hanley, Anna Šimková, Amélie Klajmonová

Volejbal po Vánocích
Následuje stručný přehled výsledků našich družstev a termíny jejich domácích zápasů v lednu
a únoru.
Muži A, 1. liga
Ve finálové skupině už naši sehráli šest zápasů;
v posledních dvou zvítězili doma nad Hradcem
Králové 3:2 a nad Velkým Meziříčím 3:0. V tabulce
jsou zatím bez porážky na prvním místě, ale zbývá
jim sehrát ještě osm utkání, z toho tři doma: 22.
ledna s Benátkami, 4. února s Č. Budějovicemi a 5.
února s Plzní.
Ženy A, 1. liga
Ve své skupině sehrály již 22 zápasů, v nichž
devatenáctkrát zvítězily; naposled 14. a 15. ledna
doma nad Červeným Kostelcem (3:0, 3:0).
Poslední dvě utkání sehrají 28. a 29. ledna
v Nuslích. V tabulce jsou na prvním místě, o šest
bodů před druhým Jabloncem, který však má
o dvě sehraná utkání méně. Postup do skupiny
o první až osmé místo už mají jistý.
Muži B, KP 1. třídy
V prvním zápase z dvojutkání hraných 15.
ledna zvítězili nad Nymburkem 3:1; výsledek
druhého nebyl v době uzávěrky znám. V tabulce
jsou zatím na pátém místě s deseti výhrami
a sedmi porážkami. Doma budou ještě hrát 19.
února se Zručí nad Sázavou, 26. února se Sedlčany a 19. března s Vlašimí.
Ženy B, KP 2. třídy
Jarní část soutěže začíná 23. dubna; naše
děvčata do ní vstoupí z prvního místa.
HgS
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Reprezentace ČR na turnaji U14 v Moskvě

Družstvo mužů a žen ASK
DIPOLI Černošice
Dobřichovice usiluje
o postup do II. Národní ligy
v atletice
Do roku 2022 vstoupil atletický oddíl s nemalými cíli. Například o vstup do II. ligy bude
bojovat družstvo mužů a žen. Budeme rádi,
když nám v této snaze pomohou i další sportovně naladění muži a ženy z Černošic, Dobřichovic či blízkého okolí. Pojďte s námi sportovat
a zabojovat.
I přes přísná protiepidemická opatření se
podařilo uskutečnit několik důležitých halových závodů, na kterých samozřejmě nechyběli
ani naše atletické „hvězdy“. V sobotu 8. ledna se
konalo první halové mistrovství Středočeského
kraje v roce 2022. Rozcvičování probíhalo venku
na sněhu a bylo třeba dodržovat řadu přísných
protikovidových pravidel a opatření. I přes tento
„nekomfort“ atleti předvedli skvělé výkony
a závody si užili.
Trenéři se museli nahlásit jako rozhodčí, aby
mohli být v hale přítomni a svým atletům radit při
disciplínách. Samotní atleti byli do haly vpuštěni
nejdříve 20 minut před disciplínou.
Zvládli to skvěle a získali dvě medaile a překonali nespočet klubových rekordů.
Umístění v TOP 10:
1. místo Amélie Klajmonová – 1500 m 5:11 min
2. místo Anna Šimková – 300 m 42,76 s
4. místo Helena Kahle – koule 9,88 m

4. místo Anna Vávrová – 1500 m 5:54 min
4. místo Emily Hanley – 800 m 2:38 min
5. Anna Šimková – 60 m 8,15 s
5. Ondřej Hlaváč – výška 150 cm
6. Matěj Zrna – koule 9,63 m
7. Pavel Hanč – dálka 501 cm
8. Adam Rubeš – koule 9,36 m
Na závěr programu běžely žákyně štafetu
4x200m, a umístily se kousek od medaile. Bohužel
došlo k diskvalifikaci za vyšlápnutí z dráhy. To se
ale stane i těm nejlepším.
Pro příště získaly holky mnoho zkušeností
a určitě si to vynahradí na dalších závodech.
O den později, v neděli 9. ledna se v atletické
hale na pražské Stromovce skvěle předvedli
naši závodníci z kategorií dorostu, juniorů,
můžu a žen. Padlo mnoho osobních rekordů,
a několik atletů si zajistilo účast na MČR. Byl to
dlouhý a náročný den, protože program závodu
začal kvůli covidu již v 10 hodin a trval do 18.30
hod. Rozcvičování probíhalo ve vedlejší hale,
závodníci vstupovali do hlavní haly jen pár minut
před svojí disciplínou. Skvělým závěrem celých
závodů byly štafety mužů a žen 4x200m. Ženy si
ve složení Machová, Siebeltová, Šimková a Zbožínková doběhly pro úžasné 2. místo. Muži ve
složení Konečný, Vodička, Mutinský a Behenský
skončili na 4. místě. A jak se dařilo v individuálních disciplínách?
Umístění v TOP 3:
1. místo Klára Zbožínková – 60 m překážek 8,73 s
1. místo Tomáš Vodička – 60 m 7,44 s
1. místo Tomáš Vodička – dálka 594 cm
1. místo Tomáš Le Viet – 200 m 24,86 s
2. místo Mikuláš Mutinský – 400 m 53,60 s
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2. místo Klára Zbožínková – 200m 26,05s
2. místo Kateřina Siebeltová – 60m 8,18s
2. místo Kateřina Siebeltová – 200m 25,57s
2. místo Kristian Behenský – výška 171cm
3. místo Tomáš Le Viet – 60m 7,85s
3. místo Ema Zábranská – 800m 2:26,56
3. místo Jiří Falta – 1500m 5:23,48
3. místo Roman Svoboda – 3000m 10:05,22
3. místo Štěpán Kratochvíl – tyč 3,00m
3. místo Klára Zbožínková – výška 156 cm
Velká gratulace však patřila všem dalším
účastníkům, kteří získali další skvělá umístění!
V lednu proběhlo i soustředění pro žactvo
v Jablonci nad Nisou, a v únoru (19. a 20.) naše
juniory a dorostence čeká v Ostravě halové Mistrovství České republiky, a 26. a 27. února halové
Mistrovství ČR žactva ve Stromovce. Držte nám
palce!

Jinak v těchto dnech probíhá nábor
nových členů do našeho atletického klubu
na II. pololetí: Přihlašovat mohou rodiče děti,
které dovršily šestý rok a výše. Uvítáme i nové
členy do naší hobby kategorie z řad rodičů,
protože na sportování s námi není nikdy
pozdě.
HŠ

Novinky z F. H. Tenis klubu
Dobřichovice
Zimní sezóna 2021/2022 je v plném proudu
a naši nejmenší se rozjeli po turnajích v babytenisu. Většina z našich mladých bude v kategorii
babytenisu pokračovat i další rok a v současné
chvíli tedy bojují s o rok staršími dětmi. Před-

vedená hra a velká bojovnost je příslibem pro
budoucnost. Na zatím odehraných turnajích se
každému podařilo vždy dosáhnout na nějaké
to vítězství ve skupině, aby pak následně odehráli vyrovnaný duel proti nasazeným hráčům
a hráčkám.
Náš tým objíždí turnaje ve složení: Daniela
Rusnáková, Tereza Hávová, Anna Mondoková,
Richard Siebenstich a Tomáš Bulička.
Starší kategorie již cestuje po celé ČR a i po
Evropě. Hned první víkend jsme vyrazili na
turnaj Super Category U14 do Moskvy. Celá
naše výprava v rámci reprezentace ČR dosáhla
dobrých výsledků a Alena Kovačková (TK
Sparta Praha) celý turnaj vyhrála a posunula se
na 1. místo žebříčku Tennis Europe U14. Gratulujeme.
FH

Kultura u nás i v okolí

Mladý česko-německý umělec bude vystavovat
v Dobřichovicích

Výstava obrazů Philippa
Kraiczyho
V sobotu 19. února 2022 proběhne na zámku
vernisáž výstavy obrazů Philippa Kraiczyho “Harmonie of contrast” se závěrečným koncertem 5.
března, na kterém vystoupí berlínské umělkyně
Livie Thauer a Fatimy Alsaadi.
Vernisáž začíná v 16:00 hodin a úvodním slovem
a veršem výstavu zahájí herec Adam Vacula, host
činohry Národního divadla a na saxofon zahraje
Dušan Vysloužil, učitel ZUŠ Dobřichovice. Výstava
bude otevřena od 20. února do 6. března každý
čtvrtek až neděle od 14:00 do 20:00 hodin
Philipp Kraiczy je mladý talentovaný umělec.
Narodil se v Německu, kde prožil své dětství. Jako
dítě velmi rád maloval a hrál divadlo. Již ve svých
11 letech ztvárnil v krásném „Starém divadle“
(„Altes Schauspielhaus“) ve Stuttgartu roli
mladého Ludvíka XIV. Ve svých 15 letech se přestěhoval s rodiči do Prahy. Po maturitě byl přijat
ke studiu na Vyšší odborné škole herectví. Během
studia účinkoval v profesionálních divadlech
v zahraničí, kde vystupoval např. v „Salonu 5“ ve
Vídni nebo v národním divadle v Lucemburku.

Zrcadlení, Pavel Tichý – kategorie 3 (18+ let)
Další fotografie ze soutěže Dobřichovice vaším objektivem na straně 12.
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V roce 2011 začal studovat divadelní a filmovou
vědu v Berlíně, kde od té doby také žije a věnuje
se jak hereckému, tak výtvarnému umění.
Mgr. Yvona Hartlová
O svém umění Philipp řekl:
“Jeviště nabízí herci prostor pro oživení autorovy vize.
Slova, mimika a gesta jsou nástroje, které používá
k tomu, aby divákovi předal požadované pocity
a emoce. Proces rozvíjení citů postavy a jejího charakteru, by však měl na jevišti vždy vzniknout „nově“
(pomocí zkouškového procesu, který mu předchází).
Tudíž se jedná (samo o sobě) o proces a nezachycuje
se statický okamžik jako u obrazu. Malba vyžaduje,
aby byl do procesu tvorby obrazu zahrnut celý jeho
příběh. Každý obraz vypráví tedy nejen příběh svůj,
ale také odráží příběh umělce. Plátno a barvy mi
dávají možnost zprostředkovat svou vizi a pohled
na svět mnohem „tišším“ způsobem.
Umění je pohled do duše umělce. Vím, že to
může znít velmi jednoduše a naivně. Ale podle mého

názoru je tato premisa jedním ze dvou základních
stavebních kamenů proměny umění v umění. Moje
obrazy byly vždy mým výstupem, výrazem a nástrojem, jak se aktivně vypořádat se svým stavem mysli
a zároveň tento pocit přenést na plátno. Moje
tvorba a tento proces mi umožňují zpracovat můj
každodenní život. Po dokončení obrazu nacházím
pak svůj vnitřní klid a vyrovnanost.
U mě je tedy motiv až na druhém místě. Má
pouze zprostředkovat základní náladu obrazu.
V souhře se zvolenými barvami, které v nás lidech
vždy podvědomě vyvolávají určité asociace, prožívám při malování vždy znovu a znovu radost,
naději, bolest, smutek…. A pak už jen světlo a stín
umocňující hloubku zaostření, jaký pocit by měl
u diváka převládat nebo čeho by si měl všimnout
jako první a co by mu mělo zůstat. Ale všechny tyto
jednotlivé body nedělají z obrazu umění.
Tím důležitým druhým stavebním kamenem
jste vy, diváci. Tak, jako je v divadle bez diváků herec
jen člověk, který mluví sám se sebou, je obraz bez

diváka jen (naštvanou) kapkou barvy na plátně.
To rčení, že umění se skrývá v oku pozorovatele je,
myslím, zcela pravdivé. Protože jen díky divákovi se
objekt stává uměním.
A proto vás srdečně zvu na vernisáž výstavy
svých obrazů v sále zámku v Dobřichovicích.
Během vernisáže jistě najdeme možnost promluvit
si společně o mých obrazech a se sklenkou dobrého
německého vína se na ně dívat. Byl bych velmi rád,
kdyby se vám moje díla natolik zalíbila, že byste je
chtěli mít napořád u sebe doma.
Jelikož má každé divadelní představení nejen
svoji premiéru ale i derniéru, bude mít i tato výstava
nejen vernisáž, ale i závěrečný koncert, který se
bude konat v sobotu 5. března 2022 od 17:00 hod
ve výstavním sále zámku v Dobřichovicích. Na
koncertě se svým zpěvem a hrou se představí mladé
berlínské umělkyně Livia Thauer a Fatima Alsaadi.
Vstup na tento koncert je zdarma a budu se těšit,
když se opět uvidíme.“
Philipp Kraiczy

Kulturní přehled
Dobřichovic
na únor 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně
10-11:30 a 13-16 h
Krajinou Českého krasu (obrazy
Zdeňka Pátka)
Výstava potrvá do 13. února, otevřeno
denně 10:00 – 20:00 hodin.
Harmonie of contrast – obrazy
Philippa Kraiczyho
20. února – 6. března, otevřeno každý
čtvrtek až neděle od 14:00 do 20:00
hodin.

Další kulturní akce
Josef Klíma připravuje cyklus besed
Naši slavní sousedé U Věže

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od února 2022

Učitele/učitelku
NĚMECKÉHO JAZYKA
(částečný úvazek – pondělí a středa)
• Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání,
možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem,
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236
661, www.skolavsenory.cz
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Hledáme zodpovědnou a spolehlivou
ženu, 18+, která bude pomáhat –
asistovat 17leté ZTP/P slečně
Co budete dělat?: Vyzvednete slečnu ve škole,
půjdete společně na vydatnou procházku
a pak asistujete u základních pracovních činností,
dle vašeho výběru.
Kde?: Dobřichovice
Jak dlouho? 1 – 4 dny týdně, kdykoliv mezi 13:00 – 18:00.
Ideálně aspoň tři hodiny denně.
Menší denní počet odpracovaných hodin je možný po dohodě.
Za kolik?: Minimálně 200 Kč/hod, vyšší sazba dle vaší aktivity
a kreativity v asistenci je možná.
Co je nejdůležitější?: Zodpovědnost, spolehlivost, chuť
vymýšlet smysluplný program pro asistovanou osobu.
V případě zájmu o detailnější informace nás kontaktujte
na tel.: 737 211 855 nebo stasik@centrum.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 199 – 245 Kč/ks
Prodej dne 25. února 2022 od 14:20 hodin
v Dobřichovicích u městského úřadu.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
na telefonu 601 576 270, nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

JUDr. Simona Rašková, advokátka
Sepis smluv, nemovitostní transakce
Vymáhání pohledávek, zastupování v soudních řízeních
Právní servis v rámci investičních projektů
Služby firemního právníka
tel: 737 473 278, raskova@muller-skalicky.cz
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

Brýlový zámek / Rozálie Králová – kategorie 1 (0-12let)

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111

Jarní park / Lucie Pokorná – kategorie 2 (13-18 let)
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