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Nouzový stav v celé ČR
Průjezd Radotínem je omezen
Hospodaření města v roce 2019
Připravuje se rozšíření školní jídelny

3/2020

Slovo starosty
kladu značného omezení provozu. Přístavba
by měla být dokončena v roce 2021, přičemž
s touto investicí počítá rozpočet na letošní rok
částkou 10 mil. Kč. Celkové předpokládané
náklady jsou 14 – 18 mil. Kč, město se samo
zřejmě pokusí hledat možnosti, jak alespoň část
prostředků na přístavbu získat z dotací. Věřím,
že rozšířením školní jídelny dojde k vyřešení
posledního z kapacitních problémů, týkajících
se naší školy. Město pak získá kus nové kvalitní
architektury a žáci naší školy se mohou těšit
na příjemné prostory, kde poobědvají, aniž by
se museli tísnit ve frontě na oběd v přeplněné
jídelně.

Vlajka pro Tibet
Na budově dobřichovického městského úřadu
již po 16 let každoročně vlaje 10. března tibet
ská vlajka. Město se takto i letos zapojilo do
mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”, která
je jednou z nejvýznamnějších symbolických
akcí na podporu ochrany lidských práv Tibeťanů
i obyvatel Číny a je samozřejmě trnem v oku
totalitního čínského režimu. Jedná se sice jen
o symbolické vyjádření solidarity s lidmi, jejichž
lidská práva nejsou dodržována, ale dle mého
názoru takováto symbolická gesta ale nejsou
vůbec zbytečná. Ukazují, že vedení mnoha měst
a obcí naší republiky nejsou lhostejná k bez
práví, které se děje, nejsou lhostejná k prakti
kám nedemokratických autoritativních režimů
a diktatur, kde jsou soustavně porušována lidská
práva. Zároveň podobná gesta nastavují zrcadlo
i některým z vrcholných představitelů našeho
státu, kteří totalitním režimům nedůstojně pod
lézají.

Vizualizace přístavby školy v Raisově ulici

Rušení některých akcí
v souvislosti s epidemií
koronaviru

Vizualizace přístavby školy v Raisobě ulici z nadhledu

Rozšíření školní jídelny
Dobřichovice před pěti lety dokončily rozsáhlou
přístavbu budovy základní školy v ulici 5. května.
Stavba nového křídla školní budovy v centru
města, jejímž autorem je architektonická kan
celář Šafer Hájek architekti, získala v roce 2015
tituly Stavba roku a Best of Realty. S přístavbou
došlo i k rozšíření kapacity naší školy, která je spá
dovou školou nejen pro Dobřichovice, ale i pro
Lety a Karlík. Za posledních několik let přitom
každoročně vzrostl o několik žáků celkový počet
dětí v naší škole až na aktuální stav 610 dětí. Sou
časná kapacita školy je tedy dostačující a žáci mají
kvalitnější prostory pro výuku, než je běžné ve
většině českých škol. V jedné oblasti je však stále
prostoru málo. Je to školní jídelna, která svými
prostory současnému počtu dětí zdaleka nedo
stačuje, a proto vedení města rozhodlo o jejím
rozšíření. Jako projektant byla vybrána stejná
architektonická kancelář, která se osvědčila na
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projektu přístavby školy, tedy Šafer Hájek archi
tekti.
K rozšíření stávající jídelny, která je v sute
rénu školní budovy v Raisově ulici, dojde na
úkor šaten, které se nachází před jídelnou. Šatny,
které slouží pro celou školní budovu, přitom
musí být přesunuty. Za tím účelem navrhl pan
architekt Hájek přístavbu ke stávající budově,
která bude přistavena na konci šedé budovy
směrem k areálu Sokola a bude tvořit svou
hmotou protiváhu současné aule školy. Vše
je vidět na dvou vizualizacích. V přístavbě by
kromě šaten měly najít své místo ještě dvě menší
učebny a sborovna pro učitele. Projekt je v sou
časné době prakticky dokončen, rádi bychom
přitom v co nejbližší době získali stavební povo
lení, abychom mohli ještě během jara zahájit
výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavbu
do prázdnin zahájit. Během letních prázdnin lze
totiž na škole provádět ty práce, které by během
školního roku byly obtížně realizovatelné, nebo
by je bylo možno uskutečnit pouze za předpo

Bohužel v souvislosti s epidemií koronaviru
muselo město, resp. naše kulturní centrum zrušit
většinu kulturních akcí, které plánovalo na nej
bližší dny a týdny. Konkrétně jsou odvolány
všechny akce do poloviny dubna. V době, kdy se
k vám dostane toto vydání Informačního listu,
může být situace již jiná, aktuální informace proto
najdete na webových stránkách města. Omlou
váme se vám za způsobené komplikace.
V souvislosti s koronavirem se již od pondělí
9. března šíří po Dobřichovicích fáma, že jsou
v našem městě dva nakažení občané. Tuto infor
maci jsem ověřoval u našich obvodních lékařů
a nebyla mi potvrzena. Samozřejmě není vylou
čeno, že ani našemu městu se epidemie nevyhne.
Ani to by však nebylo důvodem k panice. Důležité
je dodržovat pokyny, vydané Ministerstvem zdra
votnictví, které najdete např. na ministerstvem
speciálně zřízených stránkách věnovaných pro
blematice koronaviru: https://koronavirus.mzcr.
cz/.
Petr Hampl
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Hospodaření města Dobřichovice v roce 2019
Název položky
Celkový součet
Z toho daňové příjmy a poplatky
Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.činnosti
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
Poplatky za odpady
Poplatek ze psů
Popl.užívání veřej.prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
Neinv.přijaté transf.od obcí
Neinv.přijaté transf.od krajů
Ost.invest.přij.transf.ze SR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
Ost.záležitosti lesního hosp.
Silnice
Ost.záležit.pozem.komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd
Ost.záležitosti sdělov.prostř.
Zájmová činnost v kultuře
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využ. vol.času dětí a mládeže
Ostat.spec.zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využív.a zneškod.komun.odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv
Ost.výd.související se soc.por
Os.asistence,peč.služba,sam.by
Bezpečnost a veř.pořádek
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obec.příj.a výd.z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
Ostatní finanční operace
Výdaje
Financování
Příjmy

Příjmy v Kč
Rozpočet po změnách
81 492 955
72 275 765
14 380 147
388 522
1 310 991
12 208 223
1 274 300
27 474 349
25 804
2 648 757
63 767
107 750
75 344
1 940 000
316 947
329 429
2 767 361
70 738
2 431 000
2 965 988
396 000
555 734
544 613
190 245
64 333
1 436 974
18 380
27 996
93 792
108 706
1 178 863
1 506 833
844 995
1 376 309
5 968
162 029
739 281
70 000
12 286
5 495
234 791
1 139 914
-

Skutečnost
81 492 955
72 275 765
14 380 147
388 522
1 310 991
12 208 223
1 274 300
27 474 349
25 804
2 648 757
63 767
107 750
75 344
1 940 000
316 947
329 429
2 767 361
70 738
2 431 000
2 965 988
396 000
555 734
544 613
190 245
64 333
1 436 974
18 380
27 996
93 792
108 706
1 178 863
1 506 833
844 995
1 376 309
5 968
162 029
739 281
70 000
12 286
5 495
234 791
1 139 914
-

Výdaje v Kč
Rozpočet po změnách
61 078 344
302 956
2 879 503
3 959 913
364 169
599 276
925 632
3 687 141
8 531 264
519 745
718 101
574 000
4 628
359 536
1 106 753
4 138 619
604 000
22 007
13 800
160 198
508 301
2 360 683
217 196
2 023 398
2 550 423
3 615 468
2 273 575
223 000
84 676
72 663
1 523 625
631 159
1 790 181
71 297
9 557 018
278 523
248 155
1 139 914
2 437 848

Skutečnost
61 078 344
302 956
2 879 503
3 959 913
364 169
599 276
925 632
3 687 141
8 531 264
519 745
718 101
574 000
4 628
359 536
1 106 753
4 138 619
604 000
22 007
13 800
160 198
508 301
2 360 683
217 196
2 023 398
2 550 423
3 615 468
2 273 575
223 000
84 676
72 663
1 523 625
631 159
1 790 181
71 297
9 557 018
278 523
248 155
1 139 914
2 437 848

Financování v Kč
Rozpočet po změnách
-20 414 611
-20 414 611
-17 174 611
-3 240 000
-

Skutečnost
-20 414 611
-20 414 611
-17 174 611
-3 240 000
-

61 078 344 Kč
20 414 611 Kč
81 492 955 Kč
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Vážení občané,
koronavirová epidemie nás stále
ohrožuje. Vláda i další orgány
přijímají usnesení a nová nařízení
i několikrát denně. Krizový štáb
města, který bude organizovat
opatření pro občany Dobřichovic
a bude se samozřejmě řídit pokyny
vlády a lékařů, připravil pro vás
v pondělí 16. března leták s pokyny
jak v krizovém období postupovat.
Tento leták jste již obdrželi péčí
našich poštovních doručovatelek
do svých poštovních schránek
s tím, že je poplatný informacím,
které máme k dispozici k pondělí
16. březnu odpoledne.

Pro další nové informace sledujte
plakátovací plochy, sledujte své
mobily pokud jste napojeni na
systém „Mobilní rozhlas“, který do
vašich mobilních telefonů posílá
nejčerstvější zprávy a v neposlední
řadě sledujte informace na webu
www.dobrichovice.cz.
Žádáme vás, abyste dodržovali
všechna mimořádná pravidla života
ve světě zasaženém epidemii viru
COVID-19.
Věřím, že tuto epidemii překonáme
a že Dobřichovice budou dále
vzkvétat.
Petr Hampl a krizový štáb města

Zprávy z městského úřadu
Nebezpečí šíření
nebezpečného viru
Jistě všichni sledujete zprávy o šíření nebezpeč
ného koronaviru nejprve v Číně, pak v Itálii i v celé
Evropě včetně naší České republiky. Redakce
tohoto Informačního listu se vám omlouvá, že
nemůže vzhledem k tomu, že list vychází pouze
1x měsíčně, vás informovat o aktuálních opatře
ních k zabránění šíření viru. Situace se často mění
denně.
Chceme vás ale požádat, abyste nepropa
dali panice, nevěřili „zaručeným“ zprávám, které
vám někdo sdělí na ulici, nebo si je přečtěte
nepodepsané někde na internetu, abyste se řídili
pokyny vlády, hygienických orgánů a obecně
i zdravým rozumem. Vir, jak je dosud známo, se
šíří kapénkovou infekcí, tj. hlavně dýcháním, kaš
láním, kýcháním apod. V podstatě se vždy jedná
o přenos z jednoho člověka na druhého.
Proto je nejdůležitější zamezit tomuto
přenosu omezením kontaktu mezi lidmi tak, jak

nám to radí odborníci a příslušné orgány. Věřím,
že za měsíc, až opět vyjde další číslo Informač
ního listu, bude již koronavir na ústupu.
Přeji všem zdraví a byl bych rád, kdyby koro
navirus zhynul, resp. aby se vrátil do místa svého
vzniku a již se k nám nikdy nevracel.
V. Kratochvíl

Termíny pro svozu odpadů
2020
Od 23. 3. 2020 opět funguje svoz bioodpadu.
Stejně jako v minulém roce, i letos bude biood
pad svážen každé liché pondělí. V podatelně
MěÚ Dobřichovice si nezapomeňte vyzvednout
známku na rok 2020!
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
přistaveny v sobotu dne 18. dubna 2020 dle
následujícího rozpisu:
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
Za odložení velkoobjemového odpadu do kon
tejneru nebudete osádce vozu nic platit, protože
náklady jsou pokryty poplatkem za odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebez
pečný odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
Další termíny svozu velkoobjemového
odpadu pro rok 2020 jsou stanoveny na 20.
června, 3. října a 12. prosince.
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Termíny svozu nebezpečného odpadu pro rok
2020: 30. května, 19. září a 5. prosince.
-tjmnk-

Jaro je tady
V parku dokvetly žluté talovíny, nyní se
můžeme pokochat kobercemi modrých ladoněk,
zima je na odchodu a hlásí se jaro. S ním přichází
již tradiční sobotní farmářské trhy, které si
vybudovaly v našem městečku již své trvalé
postavení. První trhy se budou konat v sobotu
25. dubna a pak již každou druhou sobotu. Kdo
to bez trhů dva týdny nevydrží, může si zajet
tu sobotu, když u nás trhy nejsou, do Černošic na
Vráž, kde se konají v ty soboty, kdy trhy nejsou
u nás.
vk

Sezóna farmářských trhů
v Dobřichovicích začne
25. dubna 2020
Jít na farmářský trh každou lichou sobotu
v sezóně trhů můžeme již desátý rok. Nebudu
hodnotit, bilancovat, stačí, že nás to stále baví
a že trhy fungují ke spokojenosti. Co bude jiné?
Pro návštěvníka snad nic nepříjemného. Systém
EET se od 1. 5. 2020 týká i prvovýrobců, pěsti
telů s pravidelným prodejem, takže asi přibude
účtenek a možná někteří malovýrobci bohužel
ubydou.
Odpady jsme již loni sjednotili pod 100%
kompostovatelné a děkuji všem, kteří chápou
proč, a dodržují pravidla.
Kdo kdy aktuálně přijede na daný trh, se
dozvíte na stránkách trhů www.dobrichovicke

Park jako každý rok je plný ladoněk
trhy.cz, které jsou přístupné i ze stránek Města.
Začínáme 25. dubna a pokračujeme každou
další lichou sobotu od 8 – 12 hodin, na kou
zelném místě u Berounky, pod památeční sva
tojánskou lípou, a to až do 10. října. Poslední
trh bude delší a propojen se Slavností svíčkové
omáčky. Chybět bude trh 29. srpna, kdy prostor
na zámku a jeho okolí patří Vinařským slavnos
tem.
Přeji desátému ročníku farmářských trhů spo
kojené a usměvavé lidi. Těším se na shledání na
trhu, s sebou vezměte nejen úsměv či deku na
piknik, ale i vlastní tašku.
VC

Průjezd Radotínem
Již jsme vás informovali, že od pondělí 9. března
bude až do konce tohoto roku omezen průjezd
Radotínem, protože Správa železnic bude vymě
ňovat železniční most v centru Radotína. Jedná se
o most, který auta a chodci podjíždí/podchází za
první světelnou křižovatkou. Tento úsek průjezdu
Radotínem bude tedy uzavřen. Ostatní komuni
kace zůstávají otevřeny, ale dopravní režim (např.
přednost v jízdě apod.) se na nich bude měnit.
Sledujte tedy dopravní značení. Průjezd Radotí
nem bude omezen, ale zůstane zachován.

Termíny vývozu bioodpadu, svozu
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v roce 2020
Bioodpad se začíná svážet v liché pondělky od 23. 3. 2020. Pokud by
Vaše nádoba nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou
adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.
NEZAPOMEŇTE si vyzvednout známku na rok 2020 v podatelně MěÚ
Dobřichovice.
Termíny svozu bioodpadu:
23. března, 6. a 20. dubna, 4. a 18. května, 1., 15., 29. června ...
Svoz velkoobjemového odpadu: 18. 4, 20. 6., 3. 10., 12. 12.
Svoz nebezpečného odpadu: 30. 5, 19. 9., 5. 12.
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Pokud pojedete od Černošic, tak na první
světlené křižovatce se budete muset dát doleva
směrem k cementárně. Pokud ale chcete jet např.
k nádraží nebo k benzinovému čerpadlu a dále
kolem Berounky a Vltavy na Prahu, musíte odbočit
asi po 400m doprava přes druhý můstek přes
Radotínský potok do Strážovské ulice. Po dalších
100 m opět zabočte doprava do ulice Na Betonce,
která vás dovede k železničnímu přejezdu v centru
Radotína. Možná bude zavřený, ale úplně uzavřený,
jak se někdy proslýchá, nebude. Dále si již poradíte.

Nebo – z ulice Na Betonce zabočte asi po 100
m doleva do Prvomájové ulice a ta vás zavede na
konec Radotína k úzkému podjezdu pod tratí,
kterým vyjedete na Vrážskou ulici u Jankovky,
která vás vyvede z Radotína podél trati směrem
na Chuchli a dále do Prahy. Ten úzký podjezd je
sice dvojsměrný, ale je jen pro jedno auto.
Lidé se také ptají, zda bude omezen provoz
vlaků. Zatím o větší výluce není nic známo, nemu
selo by k tomu dojít, protože trať má výhybky
na obou stranách vyměňovaného mostu, takže

provoz vlaků bude omezen jen asi na vzdálenost
cca 200 m. Ale nikdy nevíte.
Zpátky z Prahy jeďte opačným směrem.
Pokud jedete jen do centra Prahy je nyní asi
lepší se Radotínu vyhnout a jet přes Všenory
a Cukrák po silnici č. 4.
A aby toho nebylo málo, je buď zcela uza
vřena, nebo je tam provoz omezen na silnici ze
Řevnic do Mníšku.
Šťastnou cestu a neberte to ironicky!
vk

Domácí zpravodajství
Zastupitelstvo města zasedalo
Starosta informoval zastupitele o propojení vodo
vodů Dobřichovic a Letů v ulici Za Mlýnem a Za
Parkem. Příjemcem dotace na tuto stavbu a tedy
i investorem je sice město Dobřichovice, ale se
starostkou Letů existuje od počátku dohoda,
že náklady na spoluúčast ponesou obě obce
rovným dílem. Jedná se o náklady na samotnou
stavbu, na projektovou dokumentaci, výběrové
řízení, administraci dotace a stavební dozor. To
vše je třeba ošetřit smlouvou, jejíž návrh obdrželi
zastupitelé v podkladech a která již byla schvá
lena zastupitelstvem obce Lety. Zastupitelstvo
uzavření smlouvy o sdružení obce Lety a městem
Dobřichovice za účelem provedení propojení
vodovodu Dobřichovice – Lety schválilo.
Starosta seznámil zastupitelstvo s novým
zněním zřizovacích listin příspěvkových orga
nizací města Dobřichovice. Na základě noveli
zace legislativy bylo třeba aktualizovat zřizovací
listiny všech tří škol (základní škola, mateřská
škola a ZUŠ). Nové znění zřizovacích listin vychází
ze vzorů, doporučených Ministerstvem školství
a bylo připraveno v součinnosti s řediteli škol.
Na přípravě dokumentů se spolu se zaměstnanci
městského úřadu podílela právnička a ekonomičtí
poradci, s nimiž město spolupracuje. Zastupitel
stvo zřizovací listiny Základní školy Dobřichovice,
Mateřské školy Dobřichovice a Základní umělecké
školy Dobřichovice schválilo.
V dalším bodě předložil starosta zastupi
telstvu rozpočtovou změnu, kterou by měl být
narovnán rozpočet na stav dle skutečnosti k 31.
12. 2019. V rozpočtu byly vyšší příjmy o 2,87 mil.
Kč, celkové výdaje pak byly o 862 tis. Kč nižší.
Navýšení výdajových položek nastalo v několika
paragrafech – konkrétně u paragrafu 3111 je
poměrně vysoký nárůst výdajů; je to dáno tím, že
byl realizován dotační projekt „Zahrada smyslů“
– navýšení výdajů je v tomto případě na straně
příjmů z větší části pokryto dotací. U paragrafu
3113 – ZŠ došlo k větším transferům od státu,
které se objevily i na výdajové straně. U paragrafu
3314 – knihovna došlo k nákupu nového soft
waru (nákup byl pokryt dotací) a nárůstu režijních
nákladů (mzdy, energie, apod.). U paragrafu 3399
je nárůst dán např. náklady na akce, spojené s při
pomenutím 30. výročí 17. listopadu 1989. U para
grafu 3419 došlo k navýšení z důvodu převodu
části grantů, které jsou rozpočtovány na para
grafu 3319 (ten byl současně ponížen). U para

grafu 3635 se jedná o navýšení výdajů v důsledku
odkupu dvou chat v ul. Na Vyhlídce. U paragrafu
3639 – technické služby – došlo navýšení pře
devším v důsledku nutnosti opravy techniky a o
něco vyšším nárůstem mezd oproti předpokladu.
U paragrafu 6171 (státní správa) je navýšení dáno
o něco vyšším nárůstem mezd oproti předpo
kladu a nutností nákupu softwarových licencí
a obnovy části počítačového vybavení. V tomto
paragrafu je zahrnuta i půjčka poskytnutá
městem MAS Karlštejnsko (350.000,- Kč), která by
měla být v nejbližší době splacena. Zastupitelstvo
rozpočtové opatření č. 3 – změnu rozpočtu pro
období 1-12/2019 v předložené struktuře schvá
lilo všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Rada předložila zastupitelstvu přehled hos
podaření města za celé období roku 2019 (viz
tabulka). Po kratší diskusi zastupitelstvo hospo
daření města v roce 2019 všemi hlasy přítomných
schválilo.
Starosta představil zastupitelům novelu
vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo
vání komunálních odpadů a nakládání se sta
vebním odpadem. Návrh na její schválení vzešel
z důvodu rozšíření povinnosti zajistit oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu
i na jedlé oleje a tuky. Tuto povinnost již město
smluvně zajistilo u autorizované společnosti a v
průběhu března by měly být speciálně upra
vené kontejnery umístěny na dvou místech – na
dvoře úřadu a na sběrném místě v ulici 5. května.
Starosta dále reagoval na otázky, které vznesla
k tomuto bodu Ing. Z. Klimková a které se týkaly
dalšího nakládání s tříděným odpadem; starosta
dle výkazů svozové firmy předal informaci, dle
které je separovaný odpad zpracováván násle
dujícími společnostmi: papír – společností Safe
-life s.r.o., sklo – společností ATM Příbram, plast
– společností Safe-life s.r.o., kovy – společností
Kovo SDS s.r.o; dřevní odpad je dodáván ke dru
hotnému zpracování firmě Kronospan Jihlava.
Starosta dále konstatoval, že je město Dobřicho
vice samozřejmě zařazeno do systému EKOKOM,
Elektrowin a Asekol; použitý textil odebírá Dia
konie Broumov, smlouva na odběr potravinář
ských olejů byla uzavřena s firmou Černohlávek.
K tomuto tématu chystá MÚ rovněž článek do
Informačního listu. Zastupitelstvo Obecně závaz
nou vyhlášku o č. 1 / 2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu
žívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem schválilo.

Starosta reagoval na dotaz ohledně kontej
nerů na sídlišti. Informoval zastupitele o obtížnosti
situace – celý pozemek za zdí parku č. parc. 148/1
totiž patří sátu – Státnímu pozemkovému úřadu
ČR, který se o něj navíc aktuálně soudí s řádem Kři
žovníků – ti v první instanci spor vyhráli.
Starosta seznámil zastupitele s problemati
kou jedné ze šesti chat na městském pozemku
č. 2799 v ulici Na Vyhlídce. Nájemkyně pozemku
pod chatou městu delší dobu neplatí nájemné
a její chata je v havarijním stavu. Město proto
podalo na nájemkyni pozemku žalobu na vykli
zení pozemku a odstranění chaty. Soud by měl
rozhodnout v druhé polovině března. Zároveň
je však majitelka chaty v exekuci a její majetek,
včetně uvedené chaty je nabízen v prodeji
dražbou, která by měla proběhnout 19. 3. 2020.
V případě, že by chatu někdo vydražil, mělo by
město na svém pozemku nadále cizí stavbu, což
by pozemek značně znehodnotilo. Snahou města
je tedy dražbu v první řadě zastavit. Právník
města podal na nájemkyni insolvenční návrh,
jenž by měl vést k zastavení dražby a prodeje
jejího majetku jiným způsobem. Pokud se však
do data konání dražby nepodaří tuto dražbu
zastavit, mělo by mít město možnost se jí zúčast
nit, což je podmíněno souhlasem zastupitelstva.
Rada navrhuje, aby se Město Dobřichovice
zúčastnilo dražby, nemusí však působit v dražbě
aktivně, ale může sledovat průběh dražby a v
případě může do ní zasáhnout. Město zároveň
disponuje předkupním právem, dle kterého
může od dražitele za nejvyšší podanou nabídku
chatu odkoupit. Znalecký posudek na chatu činí
290.000,- Kč, vyvolávací cena v rámci dražby činí
193.000,- Kč. Zastupitelstvo účast města Dobři
chovice v elektronické dražbě objektu rodinné
rekreace č. evid. 348 schválilo všemi hlasy.
Zastupitelka Ing. Z. Klimková vznesla dotaz
k územnímu plánu. Ing. arch. F. Kándl zkonstato
val, že kroky spjaté s přípravou návrhu územního
plánu pokračují dle dílčího harmonogramu a v
současnosti je u pořizovatele; jedná se o poslední
z dílčích termínů, po kterých by měl být územní
plán připraven k veřejnému projednání.
Starosta vyjádřil poděkování všem dámám
z infocentra za nezištnou pomoc s jeho provozem.
Ve věci infekce koronavirem starosta konsta
toval, že se město Dobřichovice bude řídit aktu
álními nařízeními vlády – v tuto chvíli se bude
realizace kulturních, sportovních nebo společen
ských akcí řešit podle celostátních nařízení.
podle zápisu z jednání VK
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O čem jednala rada města
Rada projednala plánovaný záměr – stavbu
víceúčelové a bytové budovy s názvem “Statek
Dobřichovice”. Jedná se o projekt přestavby
opuštěného statku v ulici Palackého o předpo
kládané kapacitě 34 bytů + 2 obchody včetně
s tím souvisejícími 30 podzemními parkovacími
místy. Rada respektuje skutečnost, že bude-li
stavba odpovídat projektu, je s regulačním
plánem zcela v souladu. Další otazníky vyvolává
počet parkovacích stání, výpočet jejich množ
ství však odpovídá platné normě – rada tedy
konstatovala, že je pouze na dobré vůli inves
tora, bude-li počet parkovacích míst zvýšen
či nikoliv. Na závěr rada dospěla k závěru, že
stavbou víceúčelové a bytové budovy „Statek
Dobřichovice“ v souladu s regulačním plánem
dojde k ustoupení budovy ve smyslu regulač
ního plánu a pověřuje starostu diskuzí s inves
torem ohledně jeho záměru s tímto prostorem.
Rada nemá zásadní výhrady k projektu, trvá na
dodržení podlažnosti v souladu s regulačním
plánem a pověřuje starostu diskuzí s investorem
ve věci jeho záměru s prostorem vzniklým mezi
stavbou a ulicí Palackého.
Rada města Dobřichovice schválila znění
záměru pronájmu obecního bytu V Zahradách
1081. Shodla se na stanovení minimální výše
nájemného 12.000,- Kč bez energií a souhlasila
se zveřejněním záměru. Jako hodnotící kritéria
byla stanovena nabídková cena, bezúhonnost
občana, případné reference a vztah k městu
Dobřichovice.
Rada města projednala stanovení platového
výměru ředitele ZŠ na základě změny plato
vých předpisů provedené nařízením vlády č.
300/2019 Sb. které nabývají účinnosti 1. ledna
2020.
Rada byla seznámena se skutečností a reáli
emi ohledně chaty paní Smělé v ul. Na Vyhlídce.
Na její majetek probíhá exekuce formou dražby
chaty Paní Smělá zároveň dluží městu nájemné
za pozemek, na kterém se chata nachází, ve
výši zhruba 20.000,- Kč, na základě čehož byla
povinna chatu odstranit. Znalecký posudek na
chatu činí 290.000,- Kč, vyvolávací cena dražby
je 193.000,- Kč. Zájemce o koupi chaty je dle
názoru RNDr. Kratochvíla vhodné upozornit, že
s nimi město Dobřichovice nepodepíše nájemní
smlouvu na pozemek, na kterém chata stojí.
Bohužel však není možné kontaktovat všechny
zájemce o účast v dražbě. Proběhne-li dražba,
má město Dobřichovice předkupní právo – vyu
žije-li ho, je výherce dražby povinen za vydraže
nou částku chatu prodat.
Rada projednala návrh výše vodného a stoč
ného pro rok 2020 a souhlasí s jeho navýšením
o inflaci ve výši 2,8 %.
Rada byla seznámena s nabídkami na proná
jem chaty Na vyhlídce, č. e. 48; hlavními kritérii
byly na základě právního rozboru stanoveny
cena a bezúhonnost žadatelů, stejně jako jejich
vztah k městu Dobřichovice a schopnost udr
žovat chatu v obyvatelném stavu. Rada vyhod
notila předložené nabídky; výše nájmu byla
stanovena na 7.000,- Kč/měsíčně bez elektřiny,
doba nájmu do 31. 12. 2020 s možností prodlou
žení.
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Rada projednala další postup při výběru
architektonické kanceláře v rámci studie využití
centra města. Diskuze se týkala zejména využití
služeb Mgr. Kaiserové, jednatelky společnosti
ELCOS GROUP, která se zabývá poradenstvím
v oblasti dotačního managementu – Mgr. Kaise
rová bude starostou oslovena ohledně adminis
trace veřejné zakázky.
Rada se dále zabývala podklady J. Tichánka
týkajícími se cenového porovnání stavebních
nákladů jednotlivých kanceláří; na základě
těchto informací rada zkonstatovala, že 4 z pro
jektů jsou nákladově vyrovnány, návrh jedné ze
společností je výrazně vyšší.
Rada pověřuje starostu města Dobřichovice
dalším jednáním s Mgr. Kaiserovou.
Rada jednala o finančním návrhu společnosti
AQUACONSULT k fakturaci týkající se výměny
aeračních elementů v čistírně odpadních
vod a konstatovala, že největším problémem
výměny aeračních elementů ze strany dodava
tele byla skutečnost, že o ní předem neinformo
val zástupce města. Rada opět zdůrazňuje, že
nastala-li by znovu podobná situace a dodavatel
by informoval zástupce města o pracích týkají
cích se ČOV či VaK až po jejich skončení, faktury
za tyto činnosti by nebyly proplaceny. Rada se
dále zabývala podklady, jež předchází faktu
raci za výměnu aeračních elementů. Členové
rady požadují vysvětlení výše částky týkající se
odvozu a zpracování kalu v hodnotě cca 88.000,Kč; další podrobné vysvětlení pak rada požaduje
u interních nákladů dodavatele (práce techno
logů apod.). Výše těchto nákladů pak bude před
ložena k posouzení i nezávislému konzultantovi
L. Novákovi.
Dle informací od technického ředitele Aqua
consultu Ing. Černého jsou vodovodní řady
v ulicích K Lomu a Nová cesta ve velmi špatném
stavu, společnost Aquaconsult tedy navrhuje
jejich výměnu. Rada projednala nabídky na
zpracování projektů obou řadů od Aquacon
sultu.
Rada se dále zabývala návrhem projektu
“Oprava komunikace Randova” Ing. arch. E.
Lisecové. Na základě tohoto dokumentu sta
rosta navrhuje zadání výběrového řízení v co
nejbližším možném termínu a následné zadání
stavby. Předběžný odhad ceny akce se pohybuje
okolo 3.500.000 Kč, přičemž projektant musí
ještě doplnit položkový rozpočet a výkaz výměr,
aby bylo možno zadat výběrové řízení. Starosta
dále informoval radu o skutečnosti, že není příliš
pravděpodobný zisk prostředků ze žádného
z dotačních programů na tuto akci.
Zastupitelstvo schválilo převod pozemku
č. 2819 (západní část Lesní ulice) z Lesů ČR na
město Dobřichovice. Vzhledem k tomu, že
převod již proběhl, diskutovala rada o tom, že
by bylo na místě připravit projekt rekonstrukce
ulice Lesní. Jedná se o cca 2.200 m2, délka úseku
je 221 m.
Starosta informoval radu o dlouho pláno
vané rekonstrukci ulice Anglická. Členové rady
se shodli na tom, že vzhledem ke stavu ulice
již dále není vhodné oddalovat zahájení rekon
strukce, a to i přesto, že ještě není definitivně
rozhodnuto o přidělení dotace k tomuto pro
jektu (v současnosti se nachází mezi náhradními
projekty). Projekt k rekonstrukci připravoval Ing.

Tesař, který vycházel z předchozí dokumentace
Ing. Špilara, se kterým projekt konzultoval. Před
pokládaný rozpočet je 8.400.000,- Kč včetně
DPH.
Starosta informoval radu o tom, že osázení
kruhového objezdu ulice Pražská zelení již
v letošním roce nebude provádět pan Škvor,
který odchází do důchodu. Navrhuje zachovat
podobné řešení, jako v předchozích letech. Rada
nemá námitek a souhlasí se zahájením jednání
na toto téma s Ing. N. Sejfem. Rada děkuje panu
Škvorovi za jeho dlouletou péči o květiny na kru
hovém objezdu.
Rada projednala žádost paní Včelákové
o umístění banneru s logem její firmy na zeď
vedle knihovny Dobřichovice. Rada města
nesouhlasí s umísťováním reklamních poutačů
na majetek města, nicméně doporučuje žada
telce obrátit se na majitele haly BIOS (TJ Sokol
Dobřichovice), který pronajímá reklamní
plochu na bannery ve svém areálu u kruhového
objezdu.
Rada projednala žádost o finanční příspěvek
zapsaného ústavu Klubíčko Beroun, poskytu
jící komplex registrovaných sociálních služeb
jednomu z občanů Dobřichovic a souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000 Kč.
Rada projednala žádost o poskytnutí finanč
ního příspěvku pro Domov pro seniory CETRUM
NA VERANDĚ BEROUN, z. ú. a souhlasí s příspěv
kem 5.000 Kč.
Rada jednala o možnosti schválení OZV
o volném pobíhání psů: metodici MVČR její
vyhlášení nedoporučují v případě, není – li
o tuto OZV poptávka mezi občany; naproti
tomu ředitel Městské policie Černošice dopo
ručuje z hlediska procesu vymáhání pokut za
zaběhnuté psy od jejich majitelů zahrnout pro
blematiku volně pobíhajících psů do vyhlášky
o veřejném pořádku – ta by mohla mohla obsa
hovat např. i zákaz konzumace alkoholických
nápojů na specifikovaných místech města.
Členové rady doporučují starostovi a tajem
níkovi získat návrh znění vyhlášky a připravit
návrh jejího znění na následné zasedání rady.
Rada projednala problematiku instalace
měřičů rychlosti do ulice Pražská. Členové
rady se přiklání k variantě umístění inteligent
ních měřičů rychlosti s možností represivních
funkcí; měřiče rychlosti by tedy komuniko
valy se systémem, jenž by byl přímo napojen
na správní orgán (odbor přestupků). Tajemník
osloví dodavatele s požadavkem konkrétní
cenové nabídky.
Rada projednala možnost pronájmu
pozemku 2406/1; rada s pronájmem nesouhlasí;
zároveň pověřuje starostu získáním informací
o dopadu návrhu nového územního plánu na
tento pozemek.
Rada dále projednala další postup při zadání
pro zpracování návrhu dopravní studie v Dobři
chovicích. Pověřuje starostu zintenzivněním
jednání s Ing. M. Langrem a získáním konkrétní
nabídky na vytvoření studie. Dále pak pověřuje
starostu oslovením dalších organizací, které
by byly schopny nabídku pro vytvoření studie
(včetně zohlednění cyklodopravy) připravit.
Radní Bezděk navrhuje spolupráci s P. Klimešem
z pozice konzultanta dané problematiky.
podle zápisů z jednání rady vk
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Město Dobřichovice vypisuje
granty
v kategoriích, které mají za cíl podpořit nové
aktivity a nové projekty v kulturní a sportovní
oblasti. Granty budou zaměřeny zejména na děti
a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní
projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie.
Vybrané projekty získají finanční podporu z roz
počtu obce formou grantu. Granty jsou vypsány
na projekty v těchto kategoriích:
Pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity typu
kurzů mimoškolního vzdělávání, zájmových
kroužků, klubů zaměřených na děti a mládež
a na občany v důchodovém věku.
Jednorázové kulturní akce (koncerty, festivaly,
výstavy, divadelní představení, přednášky,
zájezdy, nové projekty oživující kulturní život
v Dobřichovicích).
Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní
akce zaměřené na děti a mládež, nové projekty
oživující sportovní život v Dobřichovicích).
Prázdninové aktivity pro děti předškolního
a školního věku se zaměřením na ekologic
kou, estetickou a mravní výchovu.
Aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení
životního prostředí a vzhledu veřejných pro
stor v Dobřichovicích (úklid veřejných prostor,
projekty zaměřené na květinovou výsadbu
a údržbu zeleně veřejných prostor, zlepšení
pořádku v obci).
Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické
i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení.
Přihlášené projekty se předkládají v písemné
formě. Projekty posoudí rada města.
Upozornění pro všechny žadatele, kterým
byl grant přidělen – je třeba podepsat smlouvu
s Městem a teprve po podpisu mohou být převe
deny finanční prostředky. Smlouvy (tři stejnopisy)
dostanete poštou, je třeba je podepsat a dva stej
nopisy vrátit Městu.
Následně je třeba vyúčtovat přidělené pro
středky. Vyúčtování každého grantu musí být
odevzdáno do jednoho měsíce od konání akce,
pro akce konané v listopadu a prosinci nejpozději
do 10. prosince na podatelnu Městského úřadu.
Projekty lze předkládat do 30. dubna 2020
na Městský úřad Dobřichovice, osobně na
podatelnu nebo poštou, nebo do schránky na
budově úřadu. Projekty posoudí Rada města.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do ZŠ Dobřichovice
Pevně věříme, že zápis dětí do prvního ročníku
školního roku 2020/2021 budeme moci uskuteč
nit v plánovaném termínu v úterý 21. dubna 2020
od 14 do 19 hod.
Prosíme, sledujte stránky školy, kde Vás budeme
informovat o případných změnách. Děkujeme.
Petra Mejstříková Sulková

kategoriích Jakub Cocula, Jáchym Buben a Jakub
Turek. Lukáš Maxa přispěl k úspěchu 2. místem
v kategorii 8. – 9. tříd. Všichni si tak svými výkony
zajistili postup do krajského kola. Výborného
výkonu dosáhl v kategorii 6. tříd i Michal Šomek,
který obsadil 4. místo. Všem chlapcům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme
k dosaženým výsledkům.
Hana Tomšíková

Provoz Centra komplexní péče
i nadále bez omezení!

O vynikající úspěch v okresním kole Zeměpisné
olympiády, které se konalo dne 26. února 2020
v Hostivicích, se postarali vítězstvím ve svých

Přejeme vám krásný březnový den. Na úvod
našeho příspěvku bychom vás chtěli informovat
o aktuálním provozu našeho centra. V souvis
losti s aktuální situací jsme i my přijali potřebná
opatření proti přenosu nákazy koronavirem. Na
provoz našeho centra se však nevztahují žádná
omezení a je otevřeno tak jak jste zvyklí. Pokud
však na sobě pociťujete známky nemoci, zůstaňte
raději doma a svou terapii včas zrušte.
V souvislosti s nařízením nouzového stavu ze
dne 12. 3. 2020 došlo také k zákazu konání akcí
nad 30 osob. Žádná skupinová cvičení ani kurzy
konané v našich centrech nespadají mezi výše
vymezené akce a proto se i nadále konají.
Tato informace je platná ke dni uzávěrky pří
spěvků do Dobřichovických listů (13. 3.) Aktuální
situaci podrobně sledujeme a pokud by došlo ke
změně, budeme vás informovat na našich webo
vých stránkách a na Facebooku.
Již 2. května s námi můžete přijít probudit svou
energii na speciální workshop cvičení Čchi-kung pro
ženy i muže pod vedením Bc. Petry Arcimovičové.
Cvičení pomáhá upevnit zdraví a budovat energii,
což teď aktuálně všichni potřebujeme. Pokud bude
teplo, určitě si v rámci workshopu vyrazíme zacvičit
do krásné přírody okolo našeho centra.
Rádi bychom vás také pozvali na úplnou
novinku v naší nabídce – Artefiletiku. Pod tímto
trochu kostrbatým názvem se skrývají individu
ální setkávání, během setkání vezmete do ruky
tužku, pastelky, případně i jiné výtvarné potřeby
a budete zkrátka tvořit. Terapeut pro vás bude
průvodce procesem tvoření i následným zamy
šlením se nad tématem a povede vás k sebepo
znání a zdravým zdrojům, které v sobě máte.
Přejeme vám pevní zdraví a pozitivní mysl!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

Jet učit do Himaláje. Do buddhistické
vesnice 3500 metrů nad mořem. Vyrazit s celou
rodinou, poznat zblízka místní kulturu, vykro
čit out of comfort zone, nechat naše zmlsané
děti okusit prostý, trochu drsný život, a mít
společné zážitky, které podprahově formují.
Nadchla jsem se a přesvědčila ostatní, aby se
přidali. Naše už téměř samostatné mladé dámy
odolaly s tím, že program vypadá super, ale
rozhodně ne trapně s rodinou. Ale nejmladší
děti souhlasily. Absolvovali jsme společně
dva přípravné víkendy, abychom se poznali
a sladili se se skupinou ostatních dobrovolníků

a koncem června jsme vyrazili do Indie. Z cel
kového měsíce cestování jsme dva týdny prožili
v Mulbekhu, vesnici působící jako oáza v údolí
řeky uprostřed holých, pouštních himalájských
vrcholů, vesnici velké asi jako Dobřichovice,
s progresivně se rozvíjející soukromou školou
Public Springdales. Tu před lety místní rodák,
ředitel Norbu založil, aby se neopakoval jeho
příběh. Rodiče ho jako malého kluka odvezli
do nížinné Indie, tisíce kilometrů daleko, pak
se za ním bez varování zavřely dveře a rodiče
viděl až za půl roku o prázdninách. Místní škola
má dětem dopřát 10 let kvalitního vzdělání tak,

Výuka na dálku
Od středy 11. března 2020 probíhá i na naší škole
výuka na dálku. Moc dobře si uvědomujeme, že
tento náhlý přechod k online výuce je pro děti,
jejich rodiče i pro učitele velmi náročný. My
se i nadále i na dálku snažíme vést naše žáky
k rozvoji jejich vědomostí i dovedností.
Komunikace mezi učiteli a žáky nyní probíhá
prostřednictvím elektronické žákovské knížky
(Bakaláři). Touto cestou budou děti v Úkolech a v
Komens v Bakalářích průběžně dostávat zadání
práce a nabídku k procvičování, či vysvětlení dané
látky formou interaktivních učebnic a výukových
videí. Pro žáky 5. – 9. tříd navíc online výuka
probíhá i pomocí Office 365.
Rodiče bychom si dovolili požádat, aby
dohlédli na to, že děti k této online výuce přistu
pují zodpovědně. Pomozte jim vytvořit si doma
pravidelný režim, rozvrhnout si čas pro povin
nosti – pravidelné sledování Bakalářů a Office
365, učení a psaní úkolů, pomoc v domácnosti
a čas pro oddych a zábavu.
Omne initium difficile est.
Jana Zajaková

Tři zlata a jedno stříbro

Zajímavosti
Z Českého ráje do Himalaje
Malý Tibet. Popravdě, o Malém Tibetu jsem se
poprvé dozvěděla loni v zimě, když na mě na Face
booku vyskočila reklama neziskové organizace
Brontosauři v Himálajích, která nabízí dobrovol
nické programy. Netušila jsem, že existuje místo,
kde přežívá tibetská kultura nepotlačovaná čínskou
cenzurou. Ladakh, nejsevernější část Indie, histo
ricky patřil k Tibetu, leží sice o 2000 výškových metrů
níže než tibetská střecha světa, ale způsob života,
náboženství a tradice se zde zachovaly dosud.
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aby mohly zůstat co nejdéle doma společně
s rodiči.
Na podpoře této školy se významně už
13 let podílí právě Brontosauři v Himálajích,
především díky pravidelným příspěvkům tzv.
Himalájských patronů a akademickým či prázd
ninovým dobrovolníkům. Poté, co se úspěšně
podařilo postavit internát pro učitele a děti
z dálky, letos dokončují budovu laboratoří,
aby se děti mohly vzdělávat i ve vědě. Po velmi
vtipné a úspěšné kampani Věda do Tibetu
(velmi doporučuji zkouknout na YouTube),
přijede v létě podpořit osvětu vědy bývalý kan
didát na prezidenta profesor Drahoš.
Na nádvoří dobřichovického zámku, je
právě umístěna venkovní putovní výstava, kde
se můžete dozvědět víc. Nebo na webových
stránkách www.brontosaurivhimalajich.cz.
A jak probíhalo naše učení? Spolu s dcerou
Agátou jsme s prvňáčky a druháčky nacvičovaly
divadlo a připravily pro děti spoustu výtvar
ných a tvořivých aktivit. Můj muž Vláďa s Kryš
tofem zábavnou formou rozvíjeli u třeťáků
a čtvrťáků strategické myšlení pomocí her.
Na konci pobytu všichni dobrovolníci před
vedli výsledky celého snažení místní komunitě
v jakési školní akademii. Cílem prázdnino
vého dobrovolnictví je zpestřit pro děti výuku
a nechat nahlédnout učitelům, jak se dá učit
jinak, ne jen tradičně memorovat. Čím nejo
třelejší a zábavnější předmět, tím lépe. Velkou
popularitu měl výrazový tanec, vícehlasý sbor,
děti se učily, jak si čistit správně zuby, jak pro

Skřítek – divadla Buchty a loutky
vádět masáže, oblíbený předmět pro starší žáky
byl potravinový inženýring, či síla a pružnost ve
stavebnictví.
Pobyt v Malém Tibetu je do velké míry
o výměně energií, my jsme předali své nadšení
a nápady ve výuce a dostali jsme zpátky nefal
šovaný zájem dětí a ochotu spolupracovat.
Naše kultura jim nabízí technické vymoženosti
a my za to čerpáme klid, pokoru a trochu zapo
menutou jednoduchost života. Učíme si vážit
si věcí, které doma bereme jako samozřejmost
a oni nám otevřou své domovy a podělí se
s námi o to málo, co mají.
A nečekaný, ale o to cennější bonus navíc,
byla prima parta lidí, kteří se v náročných
podmínkách semknou a pomáhají si. Spo
lečně jsme podnikali výlety do posvátných
jeskyní, skalních klášterů, k ledovcovým
jezerům, nejvíce zdatní zvládli i výstup na
pětitisícovku, kde se pod vrcholem po pás
brodili ve sněhu. Zažili jsme přespání pod
širákem pod himalájskými štíty, táboráky
se zpěvem ladackých písní, návštěvu lékaře
tibetské medicíny i místního léčitele amčiho,
slavili jsme Dalajlámovy narozeniny a byli
jsme přizváni k buddhistickým obřadům
v místní komunitě, dostali požehnání od míst
ního rimpočheho, zatančili si tradiční písně
v originálních krojích, naučili se vařit typické
momo knedlíčky a s některými vytvořili přá
telství na celý život.
L. Bezděková

Výstava Malý Tibet

Bezděkovi z Dobřichovic vyrazili s hnutím Brontosauři v Himalájích podpořit školu v Malém Tibetu
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Na nádvoří zámku probíhá venkovní putovní
výstava v rámci kampaně Česká věda do Malého
Tibetu. Brontosauři v Tibetu je pobočný spolek
Hnutí Brontosaurus, který pořádá fotografickou
putovní výstavu v rámci kampaně Česká věda do
Malého Tibetu, jejíž cílem je získat dobrovolníky
a experty k iniciaci výuky věd v Malém Tibetu.
Dále se snaží o získání finančních a hmotných
darů na vybavení školní laboratoře. Výstava na
nádvoří potrvá do 9. dubna.
AK

Mateřská školka v Letech
nabízí volné kapacity i pro
okolní obce
A jde s dobou – třídou s prvky waldorfu i přírodní
zahradou.
V Letech staví další budovu mateřské školy.
Obec Lety tak bude moci od podzimu 2020
nabídnout volné kapacity pro děti školkového
věku (3 – 6let) i pro okolní obce. Nová budova
v ulici Karlštejnská nabídne až 48 volných míst.
Dvě třídy po 12 dětech, jedna třída s kapacitou až
24 dětí. Třída s prvky Waldorfu, přírodní zahrada
a blízkost lesů v chráněné krajinné oblasti budou
třešničkou na dortu předškolního vzdělávání dětí.
M. Huplíková

Skřítek – divadla Buchty
a loutky
Někde v lese, nebo na louce, možná i kousek za
vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy žádní lidé
nevšimnou, žijí skřítci. Není jich moc, ale ani málo,
prostě tak akorát. A jedné skřítkové mamince
a skřítkovému tatínkovi se zrovna narodil malý
skřítek! Všichni mají radost, zvláště když zjistí,
že malý skřítek, který roste jako z vody, dokáže
každého zázračně uzdravit. Všichni ho mají rádi,
hlavně jeho kamarádka, malá skřítková slečna,
jenže malý skřítek si myslí, že v lese, na louce, ba
i kousek za vesnicí je trochu nuda a ta jeho kama
rádka je taková obyčejná. Ve světě, ve městě, tam
to jistě vypadá jinak! A tak se skřítek vydá do
světa a…
Představení získalo 3 ocenění na festivalu
„Mateřinka 2015“ za loutky (Tereza Komárková),
režii (Marek Bečka) a zvukově-hudební koncept
(Vít Brukner).
Toto jediné představení Divadla Buchy
a Loutky se koná v neděli 26. dubna od 10:30 hod.
v kavárně a herně Městečka. (naproti pivovaru
MMX, Karlická 0662, Lety).
Akci pořádá RC Leťánek za finanční podpory
obce Lety. Více na www.letanek.cz.
MH
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Sport
Volejbalové soutěže
v polovině března
Za normálních okolností by touto dobou volej
balové soutěže končily, ale i na ně padl stín koro
naviru. Krátce před jejich závěrem vláda totiž
vyhlásila nouzový stav, což mělo za následek,
že od 13. března došlo k přerušení sportovních
soutěží. Výsledky, kterých naše družstva dosáhla,
uvádíme tedy jen do této doby; kdy budou
soutěže dokončeny, není zatím známo.
Muži A, 1. liga
Našim se letos příliš nedařilo – v tabulce
základní skupiny skončili desátí, takže místo play
-off, kde hraje prvních osm družstev o postup
do extraligy, hráli pouze ve čtyřčlenné skupině
o udržení. V ní skončili druzí, takže na prvoli
gový volejbal budeme moci u nás chodit i v
příští sezóně. Dodejme pro úplnost, že v semi
finále play-off Lvi Praha zvítězili nad Benátkami
a Liberec nad Bučovicemi; vítězové těchto zápasů
se utkají ve finále, které proběhne až po odvolání
nouzového stavu.
Ženy A, 1. liga
V závěrečných zápasech finálové skupiny
naše ženy hrály doma se Střešovicemi – v prvním
utkání prohrály 3:2, ale ve druhém zvítězily 3:1. Do
play-off, které se v této soutěži hraje letos poprvé,
postoupily z prvního místa; na rozdíl od muž
ského play-off hrají u žen příslušné dvojice jen dvě
utkání – jedno doma, jedno na hřišti soupeře a při
vyrovnaném stavu se hraje tzv. Zlatý set. Naše
děvčata sehrála v play-off už dvě utkání: v prvním
prohrála v Hronově 3:2, ve druhém doma zvítězila
3:0. Tím si zajistila postup do semifinále, v němž
se utkají se Žižkovem; druhou semifinálovou
dvojici tvoří družstva Střešovic a Českých Budějo
vic. Vítězná družstva z každé této dvojice se pak
střetnou ve finále, jehož datum z výše uvedených
důvodů není zatím stanoveno.
Muži B, KP 1. třídy
V posledních třech dvojzápasech naši hráli
v Benešově 3:2 a 1:3, doma s Dobříší 1:3 a 0:3 a ve
Zruči nad Sázavou 2:3 a 3:1. Poslední kolo soutěže
se bude hrát bez našich, kteří svá utkání přede
hráli. V neúplné tabulce je naše mužské Béčko
zatím na šestém místě.
HgS

Sezóna lyžařských
orientačních běžců zakončena
v Harrachově
Třetí únorový víkend se uskutečnily další závody
Českého poháru v lyžařském orientačním běhu.
Na programu bylo v sobotu Mistrovství ČR na
krátké trati a v neděli poté závod na klasické trati.
Oba dva závody navíc byly vypsány jako Akade
mické mistrovství ČR. Z Dobřichovických se bojů
o univerzitní tituly a i o body do žebříčku účastnili
v hlavní mužské kategorii Tomáš Rusý (MFF UK)
a Lukáš Kettner (ČVUT Praha).
Sobotní krátká trať nabídla velmi vyrov
naný závod. Pro oba kluky se navíc vyvíjel velmi

Stupně vítězů Akademického mistrovství ČR. Vyhrál Petr Horvát (VUT Brno), druhý Vojtěch Matuš (UP
Olomouc) a třetí Tomáš Rusý (MFF UK Praha)
podobně, když ho solidně rozjeli, ale pak oba
chybovali shodně na 6. kontrole, kde ztratili cca
minutu. Tam byl z 50 zúčastněných Tomáš prů
běžně 14. a Lukáš 20. Oba naštěstí našli dost sil
v druhé polovině trati a tak se postupně zlep
šovali a po necelých 10 km si dojeli pro solidní
10., resp. 15. místo (5, resp. 7 minut za vítězným
Jakubem Škodou). Tomáš se navíc v akademic
kém pořadí umístil na skvělém třetím místě
a mohl se tak radovat z první individuální medaile
mezi dospělými. Lukáš skončil pátý.
Druhý den se jelo ve stejném prostoru, a bylo
jasné, že teplé počasí a dlouhé tratě budou pro
závodníky velkým fyzickým testem. Tomášovi 19
km dlouhá trať sedla, když téměř po celý závod
dokázal držet tempo s nejlepšími. Nakonec dojel
do cíle na pátém místě, na prvního Radka Lacigu
ztratil šest a půl minuty. Podobně jako v sobot
ním závodě pak jeho výkon znamenal bronzovou
medaili na akademickém mistrovství. Lukáš se
celý závod pohyboval kolem 15. místa. Bohužel
na lehce nepřehledné mapě si jedné kontroly
nevšiml, neorazil ji a proto byl v cíli diskvalifiko
ván.
A protože poslední plánované závody byly
z důvodu nepříznivého počasí zrušeny, skončila
tímto víkendem i sezóna lyžařského orientačního
běhu. V konečném pořadí Českého poháru v LOB
skončil Tomáš, zejména díky výkonu v posled
ním závodě, šestý. Lukáš byl pak hodnocený
jako dvacátý a obhájil tak nejvyšší českou licenci
i pro příští rok. Celkově byla sezóna pro klub KOB
Dobřichovice velmi úspěšná, teď jen si lehce
odpočinout, zregenerovat a pustit se do přípravy
na další zimu!
T. Rusý

Lukoláda 2016
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F. H. Tenis klub Dobřichovice –
tenisová školička 2020
Vážení sportovní přátelé, rád bych vám poskytl
nezbytné informace o organizaci a průběhu
tenisové školičky Jaro 2020. Vhodná doba pro
seznámení se s tenisem je věk od 4 let. Tréninky
na dvorci budou pravidelně vždy 2 x týdně od
pondělí do pátku dle časových dispozic v období
od 15. 4. do 30. 6. 2020 a následně pak bude
pokračovat svojí podzimní částí.
Nezbytnou součástí tenisové školičky bude
rovněž kondiční příprava, která děti rozvíjí po
motorické stránce. Tréninky jsou pravidelné
za každého počasí, v případě velmi špatného
počasí budeme trénovat v naší hale. Podrob
nější informace získáte na internetové adrese
našeho klubu, které jsou www.f.h tkdobricho
vice.cz.
Přihlásit se můžete přímo na telefonu
702-875 804 nebo prostřednictvím e-mailu
f.h.tkdobrichovice@gmail.com.

Tenisová školička bude pokračovat i na
podzim 2020 a poté se bude trénovat i v hale.
Rád bych zdůraznil, že se jedná o plnohodnotnou
přípravu pro závodní tenis a doplnění závodních
týmů.
FH

F. H. Tenis klub Dobřichovice –
zimní sezóna 2019/2020
Druhý březnový víkend 7. – 9. 3. 2020 se sešla
tenisová špička starších žáků na turnaji v tenisové
hale F. H. TK Dobřichovice. Zástupci všech před
ních klubů ČR usilovali o titul na tomto turnaji.
Dvouhru ovládl Daniel Bien (TK Sparta Praha),
který si ve finále poradil 6:3, 6:3 se svým oddílo
vým kolegou Štěpánem Skleničkou (TK Sparta
Praha). Nás může těšit vítězství Daniela Biena,
neboť je naším hostujícím hráčem v družstvech
v kategorii dorostu. V zimní sezóně se výborně
daří i dalším našim hráčům: Jan Cihelka (2002) se
stal vítězem hned tří celostátních turnajů v kate

gorii dorostu. David Jedlička získal ve své první
sezóně v mladších žácích na 4 turnajích medaile
za umístění do 3. místa, jak ve dvouhře, tak ve
čtyřhře. Na závěr musíme zmínit vynikající úspěch
Vojtěcha Doubka (foto zleva J.Vrba, V. Doubek),
který dosáhl na titul ve čtyřhře na turnaji Tenis
Europe kat. 2, společně se svým spoluhráčem
Jakubem Vrbou. Turnaj se konal v Milovicích za
účasti kompletní evropské špičky kategorie U14.
Všem gratulujeme!!
FH

Skautská lukoláda
Každoroční skautská Lukoláda se bude ude
se pořádat 16. května 2020 od 14:00 do 17:00
u skautské klubovny v areálu Sokola. Vyhlášení
výherců soutěže proběhne v 16:00 hodin. Celou
akci bude doprovázet další program.
Přijdete závodit v lukostřelbě v osmi katego
riích. B
Štěpán Jíra

Kultura u nás i v okolí
Přednášky a koncerty
plánované na zbytek
března a první polovinu
dubna se pokusíme přeložit
na vhodnější termín. Je
možné, že v době doručení
Informačního listu nastanou
další změny. O případném
zrušení níže uvedených akcí
vás budeme informovat na
webových stránkách města.

Kulturní přehled
Dobřichovic
na duben 2020
Výstavy
Křižovnický zámek
Od 9. března do 9. dubna –
fotografická putovní výstava
v rámci kampaně Česká věda do
Malého Tibetu. Brontosauři v Tibetu
je pobočný spolek Hnutí Brontosaurus,
který pořádá fotografickou putovní
výstavu v rámci kampaně Česká věda
do Malého Tibetu. Cílem této výstavy je
získat dobrovolníky a experty k iniciaci
výuky věd v Malém Tibetu. Dále se snaží
o získání finančních a hmotných darů na
vybavení školní laboratoře.

Od 19. dubna do 2. května
výstava výtvarných prací
Arteradky.

Další kulturní akce
Sobota 18. dubna v parku
Dobřichovická míle
Pořádá ZŠ Dobřichovice

12

Neděle 19. dubna od 16 h
na zámku
Vernisáž Arteradky
Zahájení výstavy dětských výtvarných
prací s hudebním a tanečním progra
mem. Výstava potrvá do 2. května.
Pořádá Radka Charapovová a KC Města
Dobřichovice.

Sobota 25. dubna od 8:00 do
12:00 u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Zahájení sezóny. Pořádá Město
Dobřichovice

Sobota 25. dubna
u lávky pro pěší
Cyklistický závod Praha
– Karlštejn tour České
spořitelny
Připravené jsou 2 soutěžní trasy na 40
a 28 km a nezávodní vyjížďka trasy D
– rodinná jízda. Přihlásit se můžete na
webové stránce https://moje.kolopro.
cz/prihlasit. Seriál závodů horských kol
Kolo pro život organizuje ve spolupráci
s Kolo pro život, z.s., společnost Petr
Čech Sport, a.s., specialista na sportovní
eventy.

ne p A
jbl ře kc
i ž š so e s
í m uv e
ož á n
ný a
te
rm
ín

3/2020

13

3/2020

14

3/2020

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 – 219 Kč/ks.
Prodej se koná 15. dubna, 29. května
a 29. června 2020.
v Dobřichovicích u Městského úřadu od 14.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9 – 16 hodin,
Informace na tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

MŠ Lety hledá kvalifikovanou
paní učitelku
Mateřská škola Lety hledá kvalifikovanou paní učitelku
na zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni s možností
práce na trvalý pracovní poměr od září 2020 v nově
budovaném odloučeném pracovišti.
Výhodou je hra na hudební nástroj, kurz logopedického
asistenta a smysl pro týmovou spolupráci.
V případě zájmu kontaktujte
ředitelku školy Janu Šalkovou Rozsypalovou.
Tel. 724 267 412, E-mail: matskola.lety@seznam.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
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

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

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy
před zámkem

sobota 25. dubna od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz
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