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Slovo starosty

Přání do nového roku
a rekapitulace roku
uplynulého
Rok 2021 se chýlí ke svému závěru a před námi
je rok nový. Letos se již druhým rokem celý svět,
včetně Dobřichovic, musel vyrovnávat s epidemií koronaviru. I přes trvající epidemii Covid – 19
se však život v Dobřichovicích nezastavil. V rámci
aktuálně platných protiepidemických opatření se podařilo, zejména v druhé polovině roku,
uspořádat několik tradičních kulturních akcí jako
jsou Vinařské slavnosti, Veteráni pod zámkem,
Food festival, Vítání občánků, Královský průvod.
Ten byl přesunut z původního jarního termínu
na termín podzimní. Aby další průvod nebyl
hned po půl roce – na jaře 2022, dohodli jsme
se s organizátory, že další ročník proběhne až na
jaře 2023.
V Dobřichovicích se nezastavily ani stavební
aktivity. V listopadu byla otevřena nová školní

jídelna s kuchyní a pokračuje přístavba školní budovy v Raisově ulici, která by měla být dokončena
počátkem letních prázdnin příštího roku. Kompletní rekonstrukce se dočkala Anglická ulice.
Kromě dalších drobnějších stavebních úprav, jako
jsou opravy vodotečí na Brunšově, schodů na
zdravotním středisku nebo opravě fasády hotelu
Pod Vinicí došlo v letošním roce i k nemalým investicím do obnovy vodohospodářské infrastruktury, což není na první pohled viditelné, ale o to
víc jsou takto vynaložené prostředky potřebné.
Důležitým milníkem letošního roku je bezesporu
též schválení nového územního plánu, na který
se čekalo téměř 10 let.
A co nás čeká v příštím roce? Především bychom se chtěli zaměřit na rekonstrukce a opravy
dalších komunikací ve městě. Pokusíme se získat
dotace na rekonstrukci ulice Palackého, části Lesní ulice a ulice Francouzské. Kromě toho bychom
chtěli opravit povrch i několika dalších místních
komunikací, které jsou v horším stavu. V nadcházejícím roce bude též zahájena projektová přípra-

va intenzifikace čistírny odpadních vod a nové
radnice s multifunkčním sálem.
Rád bych, jako již tradičně na konci roku, poděkoval všem kolegyním a kolegům z městského
úřadu, a technických služeb, radním, zastupitelům a všem, kdo našemu městu pomáhali. Zvláště bych chtěl letos poděkovat našim Sokolům
a všem dalším lidem, kteří se podíleli na vybudování našeho očkovacího centra, které od jara do
září letošního roku fungovalo jako velkokapacitní
zařízení v hale Bios. Od září pak pokračuje očkování v „domečku“ volejbalistů za budovou sokolovny. Dík našemu očkovacímu týmu patří i proto,
že v poslední době museli za svoji obětavost čelit
útokům hloupých a někdy i agresivních šiřitelů
dezinformací o očkování.
Do nového roku 2022 všem přeji především
hodně zdraví. Věřím, že nadcházející rok bude konečně zase obdobím, kdy se vrátíme k běžnému
životu, beze všech omezení, které nám epidemie
postavila do cesty.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Do nového roku 2022
Pomalu končí rok dvou dvojek a brzy začne
rok dokonce tří dvojek, tedy opět rok pro numerology. Ale epidemiologům se končící rok
moc nepovedl. Již skoro dva roky žijeme ve
stálých obavách, neřku-li strachu z budoucnosti, že vir pojmenovaný COVID-19 skočí na
nás nebo na někoho z našich blízkých. Denní
přehledy počtu nakažených, počty hospitali-

zovaných i počty zemřelých nám žádnou pohodu nepřináší.
Vláda se snažila šíření viru brzdit, ale moc se
jí to nedařilo. Dlužno říci, že se to nedařilo ani
jiným vládám jinde na celém světě. V rouškách
se chodí v Rusku, chodí se v nich v arabských
státech, v Japonsku, v USA, v jižní Americe, tedy
skoro všude. Snad jen Antarktida se zatím drží, ale
tam nikdo trvale nebydlí. Na jaře 2020 jsme prošli
první vlnou, pak přišel jásot, ale brzy vystřízlivění
a před rokem nástup druhé a horší (alespoň na

počet nakažených ale bohužel i zemřelých) vlny.
Pak opět letní jásot, ale s podzimními dny nakažených opět přibývá. Nyní se radujeme z poklesu,
ale jak dlouho?
Dá se říci, že virus si s námi hraje. Kromě sezónních vlivů přichází ta potvora s dalšími svými
variantami a bojím se, že ani řecká abeceda brzy
nemusí stačit.
Vláda Andreje Babiše, která byla zodpovědná za všechny ty chaotické kroky, končí. Doufejme, že vláda nastupující se poučila, že řídit

Obrázek na titulní straně: Pár dnů před Vánoci se i zámecké nádvoří převléklo do zimního hávu. Foto Hynek Moravec
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epidemii nelze jako řídit firmu. Výsledkem bylo,
že pokynům vlády již mnoho lidí nevěří, protože
se často a nekoordinovaně, a pro většinu obyvatelstva nesrozumitelně, mění a někteří lidé
dokonce sáhli k občanské neposlušnosti a demonstracím.
Není to dobré! Kromě zdravotních problémů
přichází ruku v ruce problémy ekonomické. Hodně aktivit bylo zakázáno a lidé, kteří je poskytovali, nyní strádají, někteří jsou dokonce existenčně
ohroženi.
Takže – abych skončil toto chmurné povídání.
Stále pevně věřím, že se z této šlamastiky dostaneme. Tento názor čerpám z historie – zatím se

lidstvo ze všech podobných problémů vždy dostalo, i když to někdy trvalo několik desetiletí, či
dokonce století, a stálo to mnoho lidských životů.
Ale dnes máme za sebou vědu a techniku, což
naši předkové neměli. Vědci rychle vyvinuli očkovací látky, které by lidstvo měly tohoto nebezpečí zbavit, jako se lidstvo zbavilo moru, cholery,
pravých neštovic, v ne příliš dávné budoucnosti
i tuberkulózy a dětské obrny, a před 100 lety i tzv.
Španělské chřipky.
Takže do roku 2022 přeji všem našim čtenářům letos jen jedno – PEVNÉ ZDRAVÍ!
Ještě bych připomenul, že jsme nemohli oslavit výročí 25 let nového mostu přes Berounku –

tedy „nového“ – přichází již „do let“ dospělosti,
tedy zatím nám dobře slouží, ale potřeboval by
jistě více péče. Příští rok v srpnu si připomeneme,
že to bude již 20 let, kdy nás překvapila ohromná
povodeň, která nás ale může opět překvapit podobně, jako nás překvapil Covid. I v době, kdy se
lidé připravují na lety na Mars a vládnou úžasnou
technikou, se náhle objeví něco, co téměř ze dne
na den změní naše životy.
Tento Informační list vstoupí v lednu již do
svého 28. ročníku a tak i „jemu“ přeji jen dobré
a příznivé informace, i když vím, že budou i jiné
a méně příznivé.
Václav Kratochvíl nejst.

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Na zasedání rady se dostavil Ing. arch. Štáfek
jako konzultant města pro problematiku optimalizace trati. Prezentoval výstupy dopravního
měření společnosti CityTraffic a představil návrh architektonického řešení se zaměřením na
podjezd u mostu přes Berounku, Tyršovu ulici,
podjezd u ulice Všenorská, okolí nádraží a prostor pravého břehu mezi mostem přes Berounku
a nádražím. V rámci výstupů dopravního měření spol. CityTraffic byl nejvíce překvapivý počet
automobilů projíždějících přes tzv. „velké závory“, který byl proti předpokladům vyšší o cca 40
%, ovšem nezanedbatelné byly i počty chodců,
směřujících např. z Brunšova do centra města.
Diskuze ohledně architektonického návrhu Ing.
Štáfka se pak týkaly zejména jednotlivých bodů
obsažených v projektu jako celku – ten radní
jako hlavní podklad pro následné jednání se
zástupci SŽDC / SUDOP ohodnotili velmi pozitivně.
Rada dále projednala možnost podání žádosti
o dotaci z programu MMR na opravu Lesní ulice.
Jedná se o rekonstrukci povrchu části od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce až po již zrekonstruovaný úsek před křižovatkou s ul. Nová cesta. Rada
schválila žádosti o dotaci.
Ředitel provozu VaK společnosti AQUACONSULT Ing. Černý zaslal ke schválení další rozpočty
na aktivity společnosti Aquaconsult. První z nich
se týkal obnovy rozvaděče v ČOV Dobřichovice.
Druhý bod se týkal obnovy havarijního stavu výtlaku z vrtu Řevnice, resp. jeho I. etapy. Jedná se
o avizovaný havarijní stav. Celá akce bude rozdělena na 3 etapy - v první je zařazen nejhorší úsek
s největším tlakem a s vysokou četností poruch.
AQ nechal zpracovat projekt I. etapy a vše je připraveno k realizaci. Předpokládaný náklad na realizaci I. etapy včetně projektu je 4,3 mil. Kč bez
DPH. Jedná se o 900 m výtlaku v nejhorším stavu
a opravu shybky u ČOV Řevnice.
Ing. L. Novák ale konstatoval, že dodaný podklad není příliš konkrétní pro zadání výběrového
řízení; dle jeho názoru obsahuje relativně málo
technických informací, což může zahrnovat nebo
doplňovat až výkaz výměr. Souhrnná technická
zpráva je obecnějšího charakteru a měla by být
doplněna. Rada souhlasí s akcí „ČOV Dobřichovi-

ce – Oprava rozvaděče transformátoru (PZ 3792)”
a pověřuje starostu k vyzvání dodavatele na doplnění projektové dokumentace k výběrovému
řízení.
Rada města obdržela návrh Smlouvy o smlouvě budoucí týkající se zásahu ochranného pásma
potrubí do pozemku parc. č. 41 (Palackého ul.)
u plynové přípojky (investor Maršálovi). Radní
diskutovali o ceně za zřízení věcného břemene.
Starosta navrhl požadovat za zřízení věcného
břemene částku odpovídající zásahu do nezpevněné komunikace, tedy 1.000 Kč/bm. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí.
Rada již v červnu schválila výměnu trafostanice vedle budovy Jednoty. Vlastník pozemku
parc. č. 699/1, firma DOB-INVEST a. s., se stavbou
nesouhlasil. Žadatel tedy předložil radě novou
variantu umístění TS. Radní souhlasí s navrženým
umístěním TS; staví se však proti typizované variantě a vyzývají žadatele k tomu, aby předložil
radě k posouzení návrh architektonického řešení,
a doporučují preferovat variantu částečně či zcela
podzemní.
Na květnovém zasedání rady proběhla diskuze o odprodeji pozemku města pro ČEZ Distribuci
na umístění nové trafostanice; rada vyjádřila souhlas s prodejem pozemku (7 x 8,8 m). Místostarosta Pánek konstatoval, že pozemek by se měl
prodat za tržní cenu; ČEZ Distribuce ale v návrhu
Smlouvy o budoucí kupní nabízí cenu 500 Kč/m2;
v jednáních se starostou pak lze ještě počítat se
spoluúčastí 1.000 Kč/m2, kterou přislíbil investor.
Starosta ještě doplnil, že lze ze strany ČEZ Distribuce očekávat odborný cenový odhad. Radní
se nakonec shodli na minimální ceně k jednání
3.000,- Kč / m2.
Žadatel předložil žádost o vyjádření k dělení
pozemku 2924/2 na pozemky 2924/2 (933 m2)
a 2924/4 (1095 m2) a rada vyslovila s dělením
souhlas.,
Rada již dříve souhlasila se stavbou autodílny na pozemku parc. č. 1295/8. Vzhledem
k vydání nového územního plánu žádá stavebník o prodloužení platnosti souhlasu s projektovou dokumentací. Vedoucí SÚ Ing. Nejedlá
doporučuje podmínit souhlas města kladným
stanoviskem Odboru územního plánování MěÚ
Černošice, který posoudí, nejedná-li se v území
určeném pro obchody a provozovny o rušící
provoz.

Starosta předložil radním nabídku společnosti
Unikont Group s. r. o. – jediného uchazeče, který
podal nabídku ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky na dodání komunálního vozidla pro
Technické služby Dobřichovice. Rada na základě
doporučení hodnotící komise stanovuje vítězem
veřejné zakázky malého rozsahu „Dobřichovice:
Komunální vozidlo“ společnost Unikont Group s.
r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky.
Ředitelka MŠ Dobřichovice Víšková předložila radě ke schválení dokument „Školní vzdělávací program pro školní vzdělávání“, který rada
schválila.
Rada se zabývala žádostí obce Lety o napojení nové budovy ZŠ Lety na ČOV Dobřichovice.
Výpočet plochy byl stanoven na 1.150 m2; výše
příspěvku na rozvoj infrastruktury z této plochy
činí 170.000,- Kč.
Rada projednala žádost o souhlas s napojením dvou pozemků v Černolicích (287/27
a 288/24) na prodloužený kanalizační řad.
Radní se zabývali žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov pro seniory CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN, z. ú. V březnu 2019, 2020
a 2021 byl poskytnut příspěvek ve výši 5.000 Kč
schválila finanční příspěvek opět ve výši 5.000 Kč.
Na základě článku pana M. Caldy do Informačního listu stran volného pohybu psů navrhl
starosta další diskuzi ohledně OZV o omezení
volného pohybu psů. Radní se shodli na tom, že
ani článek starosty v říjnovém Informačním listu,
ani článek pana M. Caldy z listopadového vydání
nezpůsobil žádnou bouřlivou odezvu – k tématu
se vyjádřili všehovšudy tři občané, a ani jejich názory nebyly zcela jednoznačné; vyplývá z toho,
že aktuální zákonná opatření pokládají občané
Dobřichovic za dostatečná, nejedná se o téma,
které by dobřichovičtí občané vnímali jako závažné, a rada proto nespatřuje důvod předkládat
zastupitelstvu návrh na novou vyhlášku. Starosta
byl pověřen k sepsání e-mailu panu M. Caldovi
obsahujícímu výše uvedené.
Radní Kándl vznesl dotaz na stav zadávací
dokumentace k projektu „Studie pro využití pozemků města v centrum Dobřichovice AREÁL 1
a AREÁL 2“ – starosta přislíbil předání podnětu
administrátorovi zadávacího řízení společnosti
ELCOS GROUP.
Podle zápisu z jednání vk
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Jak se chovat v obytné zóně
– řidiči i pěší
Na stránkách tohoto listu jsme vás již několikrát
informovali o tom, co to je obytná zóna a jak se
v ní mají chovat jak řidiči za volantem nebo za
řídítky, tak i cyklisté, chodci, děti i dospělí. Když
ale procházím ulicí 5. května směrem k lávce, zjišťuji, že většina řidičů stále nezná co to „OBYTNÁ
ZÓNA“ je, a jak se v ní mají chovat.
Pravidla v obytných zónách jsou nastavena
tak, aby zajistila co nejvhodnější a nejbezpečnější
prostředí pro místní obyvatele a jejich klidný život. Často tomu tak ale nebývá a řidiči pravidla,
a zejména dopravní značky, směle ignorují.
Výklad legislativy
Obytná zóna od sebe neodděluje pěší, cyklistickou ani motorovou dopravu – je to komunikace se smíšeným provozem specifikovaná v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, přesněji
pak § 39 jako zastavěná oblast.
Není složité rozpoznat začátek a konec obytné zóny, protože jsou jasně označeny dopravními značkami na modrém poli – „Obytná zóna“
a „Konec obytné zóny“. I pěší zónu poznáte podle
označení. Že se jedná o nějakou zónu, poznáte
také dle úpravy povrchu, nejčastěji jinými obrubníky a chodníky.

Obytná zóna
Značka označuje oblast, kde kromě obecných
pravidel provozu na pozemních komunikacích
platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně

Konec obytné zóny
Značka označuje konec obytné zóny.
Značka může být pří výjezdu z obytné zóny
umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné
strany značky „Obytná zóna“
Legislativa dále uvádí, že v obytné a pěší zóně
smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé
její šíři, ne tedy jen chodník nebo travnaté pásy. Je
dokonce možné, aby si na vozovce v obytné zóně
hrály děti. Maximální povolená rychlost v obytné
zóně je 20 km/hod. V zóně v ulici 5. května tam
touto rychlostí nejede zřejmě řidič ŽÁDNÝ! Podívejte se dobře na dopravní značku Obytná zóna.
Obsahuje i postavičky tatínka a chlapečka, jak si
kopají do míče – i to je v obytné zóně povoleno!
Rizika obytných zón
Ačkoliv řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti
vůči chodcům a mají povinnost je neohrozit, je
třeba, aby byli všichni zúčastnění ohleduplní jeden ke druhému. Nicméně i chodci a děti hrající si
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v obytné zóně mají své povinnosti. Musí umožnit
vozidlům projet a také si dávat pozor na vzdálenost od auta, aby nedošlo například k přejetí
nohy nebo k udeření zrcátkem. Stejně tak řidiči si
musí dát pozor, aby chodce nebo děti neohrozili.
V případě nutnosti vy řidiči prostě zastavte, předejdete tak neštěstí.
Jak je to s předností?
Motorista musí dát přednost v jízdě při výjezdu z obytné zóny všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců i tam, kde není umístěna
dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ nebo
„Stůj – dej přednost v jízdě“. Značka „Konec obytné zóny“ ukládá povinnost dát přednost sama
o sobě. Obytná zóna je totiž postavena na úroveň
například polní nebo lesní cestě, kde při výjezdu
na silnici také žádné značky nenajdeme. Někteří
řidiči se často mylně domnívají, že i při výjezdu
ze zóny mají přednost zprava. Pozor například při
výjezdu z obytné zóny na křižovatce ulic Krajníkova a gen. Pellé.
A jak je to s parkováním a případnou pokutou?
Parkování v obytné zóně je povoleno pouze na vyznačených parkovištích. Za parkování
nebo stání mimo vyznačená místa si vysloužíte
pokutu nebo botičku. Parkování je povoleno i na
plochách mimo vozovku, které jsou vydlážděné,
nikoliv na vozovce samotné. Pozor na parkování
v ul. 5. května, kam často přijíždí lidé auty s tím,
že zde zaparkují, nazují si inlajny a rozjedou se po
hladkém asfaltu cyklistické stezky. Krátké zastavení například kvůli vyložení nákladu nebo nastoupení či vystoupení osob není omezeno.
Co se týká pokut, zde se můžete obávat především těch za překročení maximální rychlosti
nebo za špatné parkování.
MJN

Změna jízdního řádu vlaků
na trati Praha – Beroun
a zpět
Jako každý rok v polovině prosince se i letos změnil od neděle 12. prosince jízdní řád Českých drah.
Uvádíme zde pouze změny na naší trati č. 171,
která vede z Prahy do Berouna a zpět. Změny sice
nejsou velké, ale jsou a je nutno se na ně připravit. Většina z nás má již v telefonu aplikaci „MŮJ
VLAK“, ale papírek v peněžence to jistí.
Prakticky jedinou změnou nového jízdního
řádu jsou malé změny odjezdů a příjezdů vlaků
v obou směrech do Prahy i z Prahy, tedy tzv. taktů.
Od neděle 12. prosince vlaky z Dobřichovic
do Prahy odjíždí každou 8. minutu a každou 38.
minutu, a to od 4:08 ráno až do 23:38 v noci (vlak,
který jezdil z Dobřichovic v 1:51, byl zrušen). Na
odjezdu z Dobřichovic se tedy skoro nic nemění. V ranní špičce od 4:58 až do 9:28, ale pouze
ve všední dny, jezdí ještě další vlaky s odjezdem
z Dobřichovic každou 28. minutu a každou 58.
minutu. Zde je změna 2 minuty.
Z Prahy odjíždí nyní vlaky takto: z Hlavního nádraží každou 21. minutu a každou 51. minutu a ze
Smíchova každou 28. a každou 58. minutu – tedy
žádná změna. V odpolední špičce pracovních dnů
pak navíc mezi 13:12 a 19:42 další vlaky s taktem
z Hlavního nádraží každou 12. a každou 42. minutu a ze Smíchova každou 19. a 49. minutu. Zde

je změna taktu citelnější. Tyto vlaky jedou jen do
Řevnic.
Byly opět obnoveny vlaky, které ve stanicí Praha – Hlavní nádraží nekončí a projíždí až do Českého Brodu. Umožní vám to bez přestupu cestovat do východních okrajů Prahy, např. do Libně,
Hloubětína, Kyjí apod.
Celý jízdní řád naší trati si můžete stáhnout na
www.cd.cz
vk

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

V pondělí 22. listopadu byl spuštěn zkušební
provoz nové školní jídelny

Nová školní jídelna
Říká se, že když se kácí les, létají třísky… A když
probíhá rekonstrukce a dostavba budovy za provozu, to ty „třísky“ létají hodně blízko.
Všichni jsme si od září již zvykli, že naše škola
na 1. stupni je tak trochu „vzhůru nohama“. Ale
díky velmi dobré spolupráci všech zúčastněných
se podařilo dokončit náročnou etapu, kterou byla
rekonstrukce jídelny.
Po krátkém zkušebním provozu se dnes již vaří
pro všechny naše žáky. K dispozici je krásná a prostorná jídelna a nová a kvalitně vybavená je i kuchyně. Myslím, že paním kuchařkám se tam dobře
„hospodaří“. Je to vidět na tom, jak dětem chutná.
Petra Mejstříková Sulková

Po dlouhé době jsme byli
v divadle
Členové Klubu mladých diváků se po dlouhé pauze mohli potěšit divadelním představením o životě vynálezce Tesly. Na jevišti to někdy pořádně
jiskřilo, dokonce došlo i na pokusy s odvážnými
diváky! Užili jsme si i atmosféru předvánoční Prahy a taky toho, že si spolu můžeme někam vyrazit.
Jana Klimtová
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Děti dobřichovické školky se podílely na přípravě dárků pro jiné děti

Ve školce opět pomáhaly
děti dětem
Děti, rodiče i zaměstnanci naší mateřské školy se
letos již podruhé svorně zapojili do krásné adventní sbírkové akce KRABICE OD BOT, kterou po
celé zemi pořádá Diakonie ČCE. S příchodem adventu jsme využili předvánoční nálady a povídali
si s dětmi o tom, jak probíhají vánoce u nás doma
a jak u našich kamarádů, nebo také v jiných rodinách. Nezapomněli jsme na ty, kteří neměli tolik
štěstí a chybí jim rodinné zázemí a vánoční pohoda. Právě pro takové děti jsou naše dárky určeny.
Podařilo se nám naplnit 16 krabic drobnostmi,
které jistě potěší holčičky a kluky v předškolním
věku. Doufáme, že udělají radost – nám ji určitě
udělaly!
Za MŠ Dobřichovice Veronika Horáčková

Centrum komplexní péče je
tu pro vás i mezi svátky
Chybí vám ještě některé vánoční dárečky? Dárkové poukazy z našeho centra pod stromečkem
určitě potěší. Poukazy vystavené na jakoukoliv
částku je možné použít k úhradě všech našich
služeb. Jejich platnost je 1 rok a jsou přenosné.
Ke všem poukazům vám přidáme sladký dárek
a hezky vánočně vám je zabalíme.
Budete potřebovat naše služby mezi svátky?
Naše centrum bude otevřené i mezi vánočními
svátky. Ordinační doba bude lehce upravena. 23.
12. 8 – 17, 24. 12. zavřeno, 27. 12. 8 – 17, 28. 12.
8 – 17, 29. 12. 8 – 17, 30. 12., 8 – 17 31.12., 8 –
14 hodin. Ordinace ORL bude od 23. 12. do 2. 1.
zavřena. Na závěr bychom vám jménem celého
našeho týmu chtěl popřát krásné vánoční svátky
a do nového roku veselou mysl a pevné zdraví.
Mgr. Kateřina Šestáková
Centrum komplexní péče Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Knihovna o Vánocích
Upozorňujeme naše čtenáře, že od 24. 12. 2021
do 3. 1. 2022 bude knihovna zavřena.
Všem přejeme pohodové vánoční svátky
a štěstí a zdraví po celý nový rok 2022. Budeme se
na vás těšit v knihovně i v roce 2022.
Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Nové knihy v dobřichovické
knihovně
Zárybnická, Alena ............. Zálety Aleny Zárybnické
Zárybnická, Alena..................Když se blýská na časy
Bendová, Karolína ....................... Nevěřte Hunterovi
Halata, Martin....................Pozdrav ze Schlossbergu
Kotnowski, Meliochor..........Případ Velikého mistra
Goethe, Johann ................................................Pohádka
Atkinson, Kate ...................................... Bůh v troskách
Atkinson, Kate .................................. Život za životem
Kratochvíl, Radim.........................Ecce homo Forman
Ward, Annie Nigh........... Překročit všechny hranice
Szántó, Jakub...............................Česko na křižovatce
Dražan, Jan.........................................Náš Václav Havel
Korn, Carmen................................ Konec starých časů
Korn, Carmen.................................... Dcery nové doby
Kovářová, Daniela ..........................Matkovražedkyně
Šimůnek, Petr ....................................................... Kellner
Strejček, Alfred ..........................................Hrejme dále
Frej, David ..........................Kuchařka pro dokonalou
Dvořák, Miloš ..........Malý průvodce po hrobech IV.
Koura, Petr .....................................Swingaři a potápky
Waal, Frans de..................... Mámino poslední objetí
Goldscheider.......................................... Cílené náhody
Šiklová, Jiřina ...........................Omlouvám se za svou
Damijo, Alena .............................. Mé anglické sezony
Lehečková, Hana ........................................... Poupátka
Dzido, Marta ..............................................................Slast
Riebauerová ...........Psaní jako posedlost: rozhovor
Pilátová, Markéta ...............................................Senzibil
Janouch, František ............... Nikdy jsem se nenudil

Dárků bylo nakonec plné auto
Faulerová, Lucie ............................................Smrtholka
Černík, Zbyněk .......................................Cesty na sever
Bruna, Václav............Opilý koráb, aneb, Řeky mého
Follett, Ken....................................................Večer a jitro
Horníček, Jan ................................................Čarostřelec
Poncarová, Jana ...................................Cyklistka: osud
Ferrante, Elena .......................... Příležitostné nápady
Payer, Julius.......................... Expedice na severní pól
Bronec, Michael .....................................Tři kapitáni. III.
Bronec, Michael ......................................Tři kapitáni. II.
Řízek, Josef ...........................................................Návraty
Cobain, Bev...................... Když už na ničem nezáleží
Verdick, Elizabeth .Jak přežít, když mě všechno štve
Doerr, Anthony .......................................O dívce Grace
Campbell, Michele........................Byla to tichá dívka
Pratt, Scott .............................................. Nevinný klient
Barreau, Nicolas ........................................ Úsměvy žen
Baggot, Mandy.....Vánoční polibek v Notting Hillu
Féret-Fleury ......................Dívka, která četla v metru
Grémillon, Hélène .............................................Zpověď
Bussi, Michel ........................Maminka neříká pravdu
Bourdin .............................................. Clařino tajemství
Kinghorn, Judith...................................... Poslední léto
Auster, Paul .......................Za oknem: 19 spisovatelů
Kraus, František .............Povídky ze Svrabové čtvrti
Balson, Ronald .................................Bývali jsme bratři
Formánek, Josef ......................................Kniha o tichu
Hnízdil, Jan ........................... Všichni jsou psychopati
Kmenta, Jaroslav ......................... Babišovo Palermo I
Petrášek, Jiří................................................. Kapka do žil
Hovorková, Johana................... Miroslava Němcová:
první dáma
Slížová, Radka.............Karel Kryl – zpověď : k výročí
Dvořák, Miloš ............... Malý průvodce po hrobech
Palán, Aleš .............................Jako v nebi, jenže jinak
Klimt, Vojtěch .............................. Poddat se nemíním
Lukeš, Igor .....Československo mezi Stalinem a …
Beck, Michal .................... Ten den: 17. listopad 1989
Boučková, Tereza ............................ Bhútán, má láska
Špitálníková, Nina .........Svědectví o životě v KLDR
Palán, Aleš ..................Spánek rozumu plodí příšery
Vondruška, Vlastimil ....Křišťálový klíč. IV, Hejnické
Vondruška, Vlastimil....Křišťálový klíč. III, Jarmarečník
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Klevisová, Michaela................................. Prokletý kraj
May, Peter ...................................................................Útěk
Poncarová, Jana .....Alžběta a Nina: tajemství mojí
Vaňková, Ludmila........................................... Pán světa
Dachs, Ian .................Detektiv Michael Crow. Klauni
Paterniti, Michael................................Pravidla sýrárny
Townsend, Sue ..........Adrian Mole-léta u kapučína
Nižnánsky, Jozef ...............................Žena dvou mužů
Wood, Barbara .................................................Vyvolená
Čížek, Vladimír...Co nám chutná v Dobřichovicích
Eskens, Allen ..........................Pohřbený život: thriller
Moström, Jonas .................................................Fontána
Frances, Michelle........................................... Přítelkyně
Marrs, John..................... Spřízněné duše: jak daleko
Loubière, Sophie .......................................... Černý kafe
Strout, Elizabeth ........................... Burgessovi chlapci
Alderton, Dolly...............................Vše, co vím o lásce
Holásková, Kamila ............Rozinka: novela o osudu
Mára, Jiří ..............................................S Jirkou do světa
Mára, Jiří .......................................... S Jirkou po Evropě
Peroutková, Ivana .........................Ženy, co se nedaly
Slomek, Jaromír ........................ Prahou bratří Čapků
Grisham, John................................................... Bratrstvo
Vinař, Oldřich ............................................Léky pro duši
Šlachta, Robert......................................Robert Šlachta
Klíma, Josef..........................................................Šarlatán
Šimůnková ..............Třetí rodič: praktický průvodce
Ryan, Anthony....................................Oheň probuzení
Vaňková, Ludmila .......................Cval rytířských koní
Jirous, Ivan Martin..........Magorovi krabička: (1979)
Weissová, Helga.....Nikdo nás nečekal: vzpomínky
Sýkora, Michal ...................................... Nejhorší obavy
Katalpa, Jakuba .................................. Zuzanin dech

Lustig, Arnošt ............... Vlny štěstí Arnošta Lustiga,
Novák, Jan ........................................................ Čáslavská
Knihy pro děti a mládež
Brauer, Sybille..................................Zvířata kolem nás
Brauer, Sybille ...... Velký dětský obrázkový slovník
Houfová, Barbora...........................Přečti mi pohádku
Březinová, Ivona ...............................Okno do komína
Čtvrtek, Václav ....................... Zpívají psíci při měsíci
Dražilová ........................................Řemeslné pohádky
Pospíšilová................................................... Školní štěně
Rossi, Alice...............................................Děti z naší vily
Třeštík, Michael ............ Umění vnímat architekturu
Provazníková .........................Co krákala vrána vráně
Hakohen ............... Kniha svátků = Sefer ha-chagim
Wimmer, Elfriede.............................Pohodář Tom a já
Hagmar, Pia...........................................Klářino vítězství
Le Gloahec......................................Prázdniny s delfíny
Májová, Alexandra ........Jak se dříve bydlelo: včera
a dnes
Janikovszky, Éva .................. Kdybych já byl dospělý
Kinney, Jeff........................Deník malého poseroutky
Neubauerová.......................................Vtipy pro děti. 2
Skopová, Kamila...................Pohádky: sedmadvacet
Brycz, Pavel ..........................................Dětský zvěřinec
Binar, Ivan........................................................ Králík Fiala
Berner, Rotraut ............Podzim: obrázkové příběhy
Berner, Rotraut .................Zima: obrázkové příběhy
García, Eliseo............. Evoluce: vývoj života na zemi
Fiske, Anna ..................................................Haló, město!
Fiske, Anna ............................................ Haló, tam dole!
Ziemnicka.............. Velké dobrodružství piráta Nata
Lehenová, Taťjana ............................Je Miška myška?

Lange, Igor ......................... Doprava nad a pod zemí
Seelig, Stefan..........................Stavby nad a pod zemí
Matějovský ........................................ Martin záchranář
Smolíková, Klára .........................................Knihožrouti
Peroutková, Ivana .............Valentýnka a veterinární
klinika
Hudáčková ...............................Zuzka a ztracené kotě
Dušek, Jiří ................................. Zázrak jménem voda
Mikulka, Alois ........... Čertův kožich a jiné pohádky
Kottová, Alena ............................Australské pohádky
Tichý, František..Labyrint nedokončených setkání
Šašek, Miroslav ....................To je historická Británie
Dvořák, Jiří.......................Slunečnice, aneb, Rukověť
Dolenský, David.......................................Rufus zálesák
Pávková, Bohdana .................. Povídačky naší Kačky
Míková, Marka.............................Pohádky na předpis
Drijverová, Martina .................................To kvůli mně
Drijverová, Martina .......................Pověsti o zámcích
Baránková, Vlasta ........................................Pírko, pírko
Solberg, A. ...............................Superkrávy v ohrožení
Solberg, A. ......................Superkrávy a moře trapasů
Glynn, Connie.......................... Zápisky z Rosewoodu
Stewart, Trenton ................Tajemné bratrstvo pana
Stewart, Trenton ................Tajemné bratrstvo pana
Stewner, Tanya ............. Alea, dívka moře. Tajemství
Stewner, Tanya .............. Alea, dívka moře. Poselství
Hejdová, Irena ....... Nedráždi bráchu bosou nohou
Černík, Zbyněk........ Velká dobrodružství medvěda
Vovsová, Anna .........................Zvířata & detektivové
Smolíková, Klára ...................Cha cha chá, zasmál se
Pitrová, Pavlína................Hurá do muzea: průvodce
Malý, Radek....................Atlas ohrožených živočichů
Chudožilov, Petr ...........................................Na velrybě

Zajímavosti
Novinky z Radotína
Jistě jste si všimli, že okolí trati ČD v Radotíně
prochází velkými změnami. Týká se to jednak radotínského nádraží, ale i přestavby radotínského
centra a přestavby křižovatky silnice II/115 Dobřichovice – Radotín – Praha, a silnice vedoucí k cementárně a dále na sever.
V Radotíně postupně vzniká prakticky nové
nádraží. Vidíme již skoro dokončené jedno nástupiště a podchod pod kolejištěm. Z podchodu
povedou na nástupiště nejen schody, ale i bezbariérová rampa pro vozíky a cestující s kufry na
kolečkách a dokonce i jezdící schody. Nyní se staví další nástupiště u budovy nádraží pro směr do
Prahy. Protože se počítá ve výhledu se zrušením
úrovňového přejezdu na konci nádraží, vznikne
zde úplně nový bezbariérový podchod pro pěší.
Něco podobného bychom za několik let mohli mít i u nás v Dobřichovicích, tedy bezbariérové
podchody tratě místo závor s pěšími, kteří riskují
a přechází na červenou.
Vzniká také nové obchodní centrum Radotína. Současné nákupní centrum zůstane v podstatě zachováno, ale velké parkoviště bude zmenšeno a přilehlé přízemní budovy budou odstraněny.
Na jejich místě vzniknou další obchodní prostory
a služby. Vjezd k novému centru bude přes Radotínský potok, kde se staví nový most, upravuje se
koryto potoka i celá křižovatka. Jak bude vypa-
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Půdorys vznikající nové křižovatky v Radotíně
dat, vidíte na obrázku. Výhodou pro cestující do
Prahy bude, že směr na Prahu bude veden mimo
kruhový objezd a bez dopravních světel.
Na dokončení si ale ještě budeme muset počkat. Ale věci se mění k lepšímu.

Na jaře také začnou práce na nové lávce pro
pěší přes Berounku, která spojovala Radotín
s Lipencemi, ale musela být pro havarijní stav
stržena.
vk
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Sláva nazdar výletu!
Po dlouhém čekání a těšení jsme se konečně dočkali.
Klub seniorů Dobřichovice dne 19. 10. 2021
zorganizoval výlet a vypravil autobus, který senioři obsadili do posledního místečka. Mířil do
Havlíčkovy Borové a Havlíčkova Brodu u příležitosti 200. výročí narození významného muže
země české.
Zamířili jsme do rodného domu Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 1821 – 1856) v Havlíčkově
Borové a do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě,
kde se nalézá expozice věnovaná Karlu Havlíčku Borovskému s mottem: Barva má je červená
a bílá, moje heslo: poctivost a síla.
KHB byl zakladatelem české politické žurnalistiky, zaujímal odvážné občanské postoje – „Nečinně se chovat, je nazpět jít!“.
Na tento výletíček jsem se moc těšila a dodnes na něj vzpomínám.

Dobřichovičtí výletníci dali si výborný oběd
v Havlíčkově Brodě a prohlédli si i s průvodcem
město.
Bylo jasné, že hlavní nebyl cíl, ale cesta
k němu. Radost seniorů ze shledání a možnosti
vypravit se za poznáním byla doslova hmatatelná. A už na konci výletu se senioři ptali, kdy budou moci s Klubem seniorů zase vyrazit na výlet
další.
Ráda bych touto cestou velmi moc upřímně
poděkovala paní Janouškové z Infocentra. Velký
upřímný dík patří též paní učitelce Janě Váňové
(která se narodila ve stejný den jako KHB 31. 10.
– ale pssst), za její přípravu programů a přepečlivou přípravu dokonalých písemných popisů
navštívených míst pro každého výletníka. Dík za
jejich dlouhá léta trvající zájem o seniory a hlavně
za realizaci výletů vždy s veselou náladou na palubě autobusu elegantního pana Kloučka.
Moc Vám fandíme, výlety jsou vždy velice pozitivní a poučné, je úžasné jak velké srdce máte
a co vše pro seniory děláte.

Celý Klub seniorů Vám oběma tímto srdečně
děkuje a doufáme, že po zlepšení momentální
situace, po skončení nouzového stavu, zase, opět
se budeme těšit s Vámi na další výletování.
Děkujeme též městu Dobřichovice za parádní
spolupráci.
Navštívili jsme od roku 2019 samá krásná místa naší vlasti – zámek Ploskovice, hrad Lemberk,
zámek Nové Hrady, město Rumburk, poutní místo
Filipov, zámek Stekník, město Žatec s Chrámem
chmele a piva a Chmelovým majákem, Městské
muzeum Žacléř, památník J. A. Komenského
v Černé Vodě u Žacléře, hrad a zámek Horšovský
Týn, muzeum Českého granátu Třebenice, nádherný pohyblivý Třebechovický betlém a další.
Bylo to úžasné, kolik jsme toho společně projeli a co vše jsme s Vámi viděli a prožili.
Děkujeme Vám mnohokrát za hodnotné nové
poznatky, jak krásná je ta naše země Česká.
Klidný adventní čas a radostné vánoce ve
zdraví všem přeje
JUDr. Milena Kolářová Dobřichovice

Sport
Sportovní den mládeže
s Tenisovou akademií Jana
Váni v Dobřichovicích
Tato akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. 11. 2021
v odpoledních hodinách v místní sokolovně.
Jednalo se celkově o 2. ročník sportovní akce
TAJV pro místní mládež a žáky ZŠ Dobřichovice.
Účastníci turnaje TAJV společně soutěžili v tenise, házené, florbale, fotbale, basketbalu a frisbee.
Celkově byly ve hře 4 soutěžní skupiny po 4 – 5
hráčích. Každá sportovní aktivita byla doprovázena hudbou a signálním označením se zahájením
hry včetně ukončení soutěžního kola.
Do finálového rozstřelu postoupila ta nejlepší
skupina dětí, kde si to samotní účastníci rozdali
o celkové umístění v turnaji (1. – 3. místo). Nejúspěšnější sportovec z Dobřichovic postupuje na
Národní finále v Poděbradech (9. 12. 2021), kde
bude svým jménem a sportovními výkony reprezentovat Město Dobřichovice. Nejlepší finalisté
turnaje získali věcné odměny, diplomy za umístění na turnaji a mnoho dalších sponzorských
cen. Každý účastník akce byl odměněn a motivován k účasti na dalším sportovním projektu TAJV
v Dobřichovicích.
Děkujeme za finanční podporu sportovní
akce Městu Dobřichovice a již se všichni společně
těšíme na 3. ročník turnaje v roce 2022.
Mgr. Jan Váňa, organizátor projektu TAJV, www.tajv.cz

Předvánoční volejbal
Po krátkém přehledu výsledků našich družstev
se seznámíme s termíny jejich domácích utkání
v lednu a na začátku února.
Muži A, 1. liga
Po vítězství ve své skupině naši postoupili do
osmičlenné skupiny finálové, kde už sehráli čtyři
zápasy: doma porazili 3:1 Bučovice a stejným po-

měrem i Teslu Brno, v Plzni a v Budějovicích zvítězili v obou utkáních 3:0. Na domácí palubovce
budou hrát 17. a 18. 12. s Hradcem Králové a s Velkým Meziříčím, 22. 1. s Benátkami a 4. a 5. 2. s Českými Budějovicemi; končí 19. 2. V Hradci Králové.
Ženy A, 1. liga
Z osmnácti dosud sehraných utkání šestnáctkrát zvítězily; v těch posledních doma 3:0, 3:0
nad Žižkovem, 3:0 a 3:0 nad Hronovem a venku
překvapivě jednoznačně 3:1, 3:1 nad Bižuterií
Jablonec. Zejména výhry nad dosud vedoucím
Jabloncem přispěly k tomu, že naše děvčata jsou
v tabulce na prvním místě (o tři body před Bižuterií). Doma budou hrát už jen 14. a 15. 1. s Červeným Kostelcem, končí 28. a 29. 1. v Nuslích.
Muži B, KP 1. třídy
V posledních zápasech zvítězili nad Vlašimí
(3:1, 3:1), s Mělníkem sice v prvním utkání prohráli 2:3, ale ve druhém vyhráli 3:0. Doma budou hrát
15. 1. s Nymburkem a 12. 2. se Zručí n. Sázavou.
V tabulce jsou zatím na šestém místě s devíti výhrami a sedmi porážkami.
Ženy B, KP. 2. třídy
Jarní část soutěže začne až 23, dubna; naše
děvčata jsou ve své skupině na prvním místě.
HgS

Trenéři atletiky ASK DIPOLI
trénují i děti ve školách
a školkách
Do programu „Trenéři do škol“ se zapojují i trenéři
ASK Dipoli Černošice Dobřichovice.
Program je založen na docházce trenéra na
hodiny tělesné výchovy na 1. stupni základních
škol a mateřských školek. Cílem je během dvou
až tří měsíců s dětmi vyzkoušet velkou škálu
pohybových dovednosti zaměřenou především
na běh, skok apod. Na projektu spolupracujeme se ZŠ Černošice, MŠ Husova, MŠ Dobřichovice, ZŠ Dobřichovice, ZŠ Mořina a ZŠ Třebotov.

Mladí atleti Dipoli trénují o víkendech trénink
v hale na Strahově
Seznamujeme děti a učitele na školách, jak se trénuje na atletiku, jak takový trénink vůbec vypadá
a co vše obnáší. Pro mnohé děti je to zábavné,
neboť se seznamují s novým vedením tělesné
výchovy a s novým pojetím výuky. Pro učitele to
je zároveň skvělá příležitost inspirovat se novými
hrami a cvičeními.
Samozřejmě trenéři časově zvládají i své atletické tréninky v Černošicích a v Dobřichovicích,
víkendové tréninky v atletické hale na Strahově,
a v některých dnech si s dětmi užívají i tréninky
v JojoGymu v Dobřichovicích.
V lednu nás čeká zahajovací závod halové atletické sezóny. Jsme zvědaví, zda se nám podaří
získat nějaké medaile. Hlavním cílem pro většinu atletů bude Mistrovství Středočeského kraje
a kvalifikace na Mistrovství ČR. Držte nám palce
a přijďte fandit.
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Josefina Kratochvílová při cvičení na kladině na
závodech Chebská bradla

Team F. H. TK Dobřichovice
Nejstarší atlety během prosince čeká ještě
krátké soustředění v Jablonci, kde je skvělá atletická hala a vyhovující tréninkové podmínky.
HŠ

F. H. TK Dobřichovice –
rekordní sezóna 2021
Sezóna 2019/2020 byla v mnoha ohledech rekordní. Řečí čísel vypadala následovně:
soutěží družstev mládežnických kategorií se
zúčastnilo celkem 8 družstev.
v každé věkové kategorii startují naše týmy
v nejvyšší středočeské lize. Mladší žactvo
obsadilo celkové 2. místo, starší žactvo 3. místo
a dorost také 3. místo ve Středočeském kraji
soutěží dospělých se zúčastnila 3 družstva, „A“
tým skončil ve středočeské divizi na 2. místě
klub uspořádal letní Mistrovství České republiky v kategorii starších žákyň.
F. H. Tenis klub Dobřichovice je tak jedním
z nejaktivnějších členů Českého tenisového svazu. Počtem mládežnických týmů je mezi desítkou
nejlepších v celé ČR!
Turnaje pořádané naším klubem jsou mezi
hráči velmi oblíbené a za celou sezónu se nestalo,

že bychom museli nějaký turnaj zrušit pro nedostatek hráčů nebo hráček, což je nešvar posledních let.
Závěrem bych všem rád popřál v novém roce
2022 mnoho sportovních úspěchů, spokojenosti
v osobním životě a především pevné zdraví.
Filip Háva

Gymnastky na podzim
nezahálely
Celý podzim se ve sportovní gymnastice dohánělo závodní manko z minulé sezóny. Mnohé
soutěže byly přesunuty z jara, kdy se nemohly
uskutečnit kvůli epidemii. A tak možností závodit bylo na podzim hodně na všech úrovních
a v různých typech soutěží, ať už šlo o závody
pohárové, přebornické nebo mistrovské. A protože oddíl Gym Dobřichovice zahrnuje různé
výkonnostní úrovně sportovní gymnastiky, téměř
každý víkend někdo z děvčat vyrážel do bližších
či vzdálenějších míst naší republiky poměřit síly
se soupeřkami.
Dařilo se Anně Klimentové (2010), která se
umístila na 4. místě na Děčínské kotvě, poté
zvítězila na MČR v Černošicích v kategorii VS4C

a k tomu přidala ještě zlatou medaili ze závodu
v Domažlicích O pohár Chodska.
Další úspěšnou závodnicí byla Josefína Kratochvílová (2009), která stejně jako vloni vyhrála
Republikovou soutěž ČASPV v Praze v tělocvičně
SK Hradčany. Byla také členkou vítězného družstva na této soutěži společně s Anežkou Hekrlovou (2008), Nelou Kunáškovou (2009) a Marianou
Mandákovou (2009). Na závodech Chebská bradla
Josefína vybojovala stříbro a na domácím Poberounském dvojboji získala zlatou medaili.
Na přeboru Stč. kraje družstev v Kolíně pak
zvítězilo v 5. lize družstvo mladších děvčat (2012,
2013) ve složení Veronika Havlíčková, Nikita Jaegerová, Amálie Korbelářová, Nikola Rusnáková
a Tereza Vršecká.
Za zmínku stojí i účast Kateřiny Polákové
(2009) na Memoriálu Jana Gajdoše v Brně, což
je tradiční závod vysoké úrovně s mezinárodní
účastí.
Velký dík patří všem organizátorům soutěží,
kteří to ani v této době nevzdávají a přes komplikace spojené s omezujícími opatřeními sportovní
akce pořádají.
Gym Dobřichovice přeje všem pevné zdraví
a ať se nám v novém roce volně dýchá.
ghl

Kultura u nás i v okolí
U Věže opět zazní
latinskoamerické rytmy,
vystoupí kapela Amanita
Po úspěšném koncertu Marty Töpferové vystoupí
21. ledna od 19:30 U Věže na zámku další zajímavá kapela. Kulturní centrum Dobřichovice pozvalo tentokrát skupinu Amanita se zpěvačkou a flét-
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nistkou Annou Matlovou. Jde o hudební projekt
složený z profesionálních muzikantů z různých
zemí, kteří dlouhodobě působí v Praze. Ve skupině dále hrají Pablo Escobar (Esp.) – elektroakustická kytara, Humberto Solórzano (Peru) – saxofón,
Yerai Arbona (Kanárské ostrovy) – basová kytara,
Albert Font Haro (Esp.) – perkuse a jako hostující
člen Daniel Guía (Venezuela) na venezuelské cuatro a charango.

Žánrově se hudebníci označují za folk-jazz,
latin fusion, skupinu a v repertoáru mají autorské i převzaté písně, a to převážně z Argentiny
(zamba, chacarera), Venezuely, Peru (vals, landó,
festejo), Kolumbie (cumbia), Brazílie (bossa nova,
samba), Bolívie (tinku, huayno), Chile a Španělska
(rumba, flamenco).
AK
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na leden 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně
10-11:30 a 13-16 h
Od 25. prosince 2021 do 6. ledna 2022
Výstav „malých betlémů“ souboru
Ludus musicus

Café galerie Bím
Töpferová s popiskou: U věže se uskutečnil krásný koncert Latin trio s Martou Töpferovou

Výstava fotografií Zdenka Kočíka
k jeho životnímu výročí. Přístupné
zdarma během otevíracích hodin.

Další kulturní akce
Pátek 21. ledna v 19:30 U Věže
na zámku
Amanita – koncert latinskoamerického folku a jazz
Předprodej v Infocentru 200 Kč/150 Kč
senioři. Pořádá KC Dobřichovice

ŘEVNICE

Kvarteto členů České filharmonie vystoupilo na zámku druhou adventní neděli

V neděli 16. ledna 2022 se v řevnickém kině uskuteční novoroční koncert Komorního orchestru
MLP Praha se sólisty Markétou Stivínovou, Miroslavem Vilímcem a Milanem Cvancigerem. Začátek v 18 hodin.
VS
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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

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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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

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
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodický tisk územního
samosprávného celku města Dobřichovice.
Vychází 1x měsíčně a je rozšiřován zdarma
do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. prosince 2021
Uzávěrka příštího čísla je 14. ledna 2022
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor), P. Hampl,
M. Pánek, J. Růžek, J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárny MAESTRO spol. s r.o.
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